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l/e Forhandlinger, der have givet Anledning til nærværende Arbejde,

rindes fremstillede i Universitetets Aarbog for 1879—80 S. 873 o. rig. Opgaven

var i Følge disse at tilvejebringe en Samling i systematisk Orden af alle de

gj ældende Bestemmelser om Universitetsforholdene, med Tillæg af Fortolkning

ved ministerielle Skrivelser m. m. Dette Arbejde blev af Konsistorium over-

draget dets daværende Fuldmægtig, nu Bogholder i Kvæsturen Cand. juris

A. Holck, i Forbindelse med og under Tilsyn af undertegnede.

Hvad den nærmere Plan for Udførelsen angaar, gjordes der i Skri-

velse til Ministeriet af 1. April 1881 Rede for denne. For at opnaa et virkelig

klart Billede af, hvad der var gjældende Ret, var det ikke nok, at man ind-

skrænkede sig til ved hvert Æmne at optage uden nærmere Bearbejdelse Ord-

lyden af de givne Regler. Det saaledes sammenstillede vilde paa mange

Punkter blive vanskeligt at finde Rede i og idelig lade Tvivl tilbage om,

hvad der af disse bestemmelser endnu var gjældende Ret, for ikke at tale om,

at der hyppig vilde vise sig betydelige Huller, hvor akademisk Sædvane,

Analogi eller desl. havde udfyldt det af Myndighederne udtalte. Skulde Hen-

sigten naas, maatte Stoffet bearbejdes som en sammenhængende Lovtext, om

end saa vidt muligt med Benyttelse af Bestemmelsernes egne Udtryk. Men

da en saadan Text ikke vilde have anden Gyldighed end den, som de Kilder,

af hvilke den uddroges, hjemlede den, maatte der ved enhver Paragraf ske

Henvisning til de Love, Anordninger, Ministerialskrivelser o. s. v., hvor Hjem-

melen fandtes. Heraf fulgte yderligere den Nødvendighed, at Samlingen selv

maatte give Midlerne i Hænde til den fornødne Kontrol, saaledes at enhver

Læser kunde overbevise sig om, at det i Texten sagte havde den paastaaede

Hjemmel. Til den systematiske Fremstilling maatte derfor slutte sig som

Arbejdets anden Afdeling Aftryk i kronologisk Orden af de paaberaabte Love

og Aktstykker.

Nærværende Afdeling udgjør den systematiske, i Form af Lovtext

givne Fremstilling. Materialet til den anden, kronologiske Afdeling er til

Dels tilvejebragt, saa at den forholdsvis hurtig vil kunne følge. For at sikre



PaaJidelighed af nærværende Dels Text er det iagttaget, at de Myndigheder,

der for hvori enkel!. Æmne ere de nærmest vedkommende, have faaet Lejlighed

i il at gjennemgaa de paagjældende Paragrafer, førend Trykning fandt Sted.

Trykningen begyndte den 2. Januar d. A. og tilendebragtes den 2. d. M.

Al" de fra Trykningens Begyndelse til Dato tilkomne Bestemmelser have ikke

alle kunnet tages med i Texten; de ere da optagne som Tillæg

Kjø benhavn, den 10. Juli 1884.

Goos,
Professor, Dr. juris.
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S. 5 Lin. 20 f. n.: Resol. 22. Decbr. 1837 § 3 læs Resol. 21. Decbr. 1837 § 3.

-44 = 22 f. o. tilføjes fostr. 14. Oktbr. 1882.

-M — 16 f. o. (Overskriften): § 17G læs § 177.

-72 — 8 til 10: I Følge Bekj. 19. Juni 1884 udelukker Nul i Bifaget (dansk Rets-

historie) fra Hovedkarakteren Laudabilis.

- 74 §§ 229 og- 230 : 1 Følge Bekj. 19. Juni 1 884 kræves, foruden de ved Bekj. 1 Juni 1 851

§ 1 fastsatte skriftlige Udarbejdelser i de økonomiske Fag, en tredje,

hvis Karakter bliver at tage særlig i Betragtning ved Bestemmelsen

af Karakteren for Prøven i Fædrelandets Statistik. Til denne Ud-

arbejdelse indrømmes en Tid af 4 til 6 Timer, efter nærmere Bestem-

melse i hvert Tilfælde af Examinatorer og Censorer i de økono-

miske Discipliner. Det er Kandidaterne tilladt ved samme at benytte

det af statistisk Bureau udgivne ..Danmarks Statistik i Sammendrag"
;

videre gaaende Hjælpemidler kunne efter vedkommende Examina-

torcrs og Censorers Skjøn i hvert enkelt Tilfælde stilles til Kandi-

daternes Raadighed.

- 75 § 232 litr. d: 1 Følge Bekj. 19. Juni 1884 bliver det ved Hovedkarakterens Be-

regning at iagttage, at Nul i et Hovedtag medfører, at Kandidaten

anses for umoden, medens, som hidtil, Nul i et Bifag udelukker fra

Hovedkarakteren „Laudabilis", Nul i to Bifag fra Hovedkarakteren

„Haud illaudabilis" og Nul i tre Bifag med forer, at Kandidaten anses

for umoden.





Første Afsnit.

Universitetets almindelige Styrelse.

I. Den overordnede Styrelse.

§ i.

Universitetet, og dermed alle de Indretninger, som staa i Forbindelse

med det, staar under Overbestyrelse og Overtilsyn af Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet. De Opgaver, der særlig skulle ligge den over-

ordnede Styrelse paa Sinde i Henseende til Universitetsundervisningen og

dennes Forhold til Skoleundervisningen, Universitetets Examina samt Kol-

legier og Stipendier, ere nærmere angivne i Instrux for Universitets Direk-

tionen af 13. Septbr. 1805.

Fundats 7 Maj 1788 I § 19, næst sidste Punktum, PI. 4 Apr. 1848 (kgl. Resol.

24. Marts s. A.), kgl. Kundgj. 24. Novbr. 1848 jfr. Instr. 13. Septbr. 1805 Præm. samt

§§ 2, 12, 13, 14, 19 og 20.

§ 2.

Ministeriet optager i Anmærkningerne til det aarlige Finanslovforslag

en af Konsistorium meddelt kortfattet Beretning om Universitetets og Kom-
munitetets Virksomhed i det forløbne akademiske Aar, og lader udførlige

aktmæssige Fremstillinger optage i den ved Konsistoriums Foranstaltning ud-

givne Aarbog for Universitetet og Kommunitetet. Særlig har det paalagt

Bestyrerne for de forskjellige videnskabelige bamlinger at meddele til Op-

tagelse i Aarbogen Beretninger om disse, aarlig eller, hvor Forholdene gjøre

det ønskeligt, med længere Mellemrum, der dog ikke maa udstrækkes over

5 Aar i det højeste.

Inden Udgangen af hvert Aars Januar Maaned modtager Ministeriet

Indberetninger fra det mineralogiske og det zoologiske Museums Bestyrere og

Inspektorer.

UMskr. 30. Juni 1873, UMskr. 28. Septbr. 1874, UMskr. 10. Apr. 1874 og
I.Mskr. 3. Maj 1874.

UMskr. 18. Febr. 1874 jfr. Fund. for de Moltkeske Legater 28. Jau. 1845 §15.

Normer f. Univ. 1



§ 3.

Til Ministeriets Virksomhed horer ogsaa Overopsynet med Universi-

tetets og Kommunitetets -Økonomi. I Sager, som den underordnede Besty-

relse ikke er bemyndiget til at afgjore, gjøres Indstilling til Ministeriet. Dette

giver samtlige de Universitetet, Kommunitetet eller Universitetets Legater til-

hørende Aktiver fornøden Forbudspaategning.

Reglementer og Instruxer for den underordnede Styrelse fastsættes af

Kongen efter Ministeriets Indstilling eller af Ministeriet alene. Reglerne for

Bestyrelsen af Kommunitetets Stipendievæsen og Regensen fastsættes af

Kongen efter Ministeriets Indstilling.

Regnskabernes Revision og Decision sker ved 1ste Revisionsdeparte-

ment paa Undervisningsministeriets Vegne.

Over Universitetet, Kommunitetet og Legaterne modtager Ministeriet

aarlige Regnskabsoversigter. For de 2 først nævntes Vedkommende optages

Regnskabsoversigterne i Statsregnskabet.

Instr. 13. Septbr. 1805 §§ 16 og 18, Resol. 2. Decbr. 1836 § 3.

Resol. 2. Decbr. 1836 §§1 og 7, 15. Decbr. 1843 §§2 og 7, Regi. 11. Febr. 1848.

Resol. 2. Decbr. 1836 § 6 jfr. Bekj. 30. Juni 1860 og 20. Avg. 1870, Resol.

21. Decbr. 1837 § 1 jfr. Grl. 5. Juni 1849 § 53 og gjsete Grl. 28. Juli 1866 § 50.

Jfr. neden for Afsnittene om Legaterne og den økonomiske Styrelse.

§ 4.

Ministeriet forbereder alle, Universitetet og Kommunitetet vedrørende,

Sager, der efter den gjældende Ret skulle forelægges Lovgivningsmagten.

I de under Administrationens Kompetence hørende Anliggender gjør

det Indstilling til Kongen, naar Sagen er af større Vigtighed, eller det særlig

er bestemt. Som saadanne Tilfælde fremhæves: Forandringer i eller Und-

tagelser fra de af Kongen givne Befalinger, for saa vidt Retten til at gjøre

Undtagelser ej er forbeholdt Ministeriet, Embeders Besættelse og Ent-

ledigelse fra dem, hvor ikke anden Ordning er truffet.

Den gjsete Grl. 28. Juli 1866 §§ 2, 17 og 27, Instr. 13. Septbr. 1805 § 19 a.

og c og § 20.

Jfr. neden for Afsnittene om Universitetslærerne og den økonomisko Styrelse

§ 5.

Enhver ved en særlig Skrivelse fra Ministeriet given Bestemmelse er,

uanset et senere indtraadt Ministerskifte, gjældende, indtil den udtrykkelig

tilbagekaldes.

Andragender, der indsendes til Ministeriet, og som ere affattede i en

upassende Form, afvises.

UMskr. 19. Septbr. 1865.

UMskr. 21. Apr. 1870.

IL Den akademiske Lærerforsamling.

§ 6.

Samtlige ved Universitetet, enten i normerede Pladser (Professores

ordinarii) eller uden for dem, fast ansatte Lærere, ligesom ogsaa saadanne, der



ere konstituerede i normerede Læreres Sted, danne en akademisk Lærerfor-

samling, der træder sammen til Moder regelmæssig fire Gange om Aaret og

desforuden sammenkaldes af Universitetets Hektor saa ofte, som enten Uni-

versitetets Overbestyrelse eller Konsistorium eller 12 af Medlemmerne for-

lange det.

De paa Aaremaal eller indtil videre ansatte extnordinære Docenter

ere som Følge af foranstaaende ikke Medlemmer af den akademiske Lærer-

forsamling.

Kundgj. 18. Septbr. 1850 §§ 2 a. og 10 mbr. 1, UMskr. 26. Oktbr. 1850.

UMskr. 23. Maj 1879.

§ 7.

Den akademiske Lærerforsamling udover dels Valgret efter de neden

for herom givne Bestemmelser, dels raadslaar den om Sager, der ere af al-

mindelig Interesse for Universitetet, enten umiddelbart med Hensyn til den viden-

skabelige Virksomhed eller med Hensyn til Universitetets, dets Læreres og

de studerendes Stilling og Forhold i andre Henseender, og som enten af Over-

bestyrelsen eller Konsistorium forelægges, eller af Forsamlingen selv tages

under Overvejelse. Dens Erklæringer og Andragender om slige Sager be-

tragtes som det endelige Udtryk af Universitetets Mening og ønsker. De

indgaa til Overbestyrelsen gjennem Konsistorium.

Universitetets Rektor leder Forhandlingerne.

En Beslutning kan kun fattes, naar i det mindste Halvdelen af Med-

lemmerne ere tilstede.

Det paahviler de paagjældende Universitetslærere, der ej have lovligt

Forfald, som Embedspligt at give personligt Mode paa Lærerforsamlingen.

Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 2 b., c. og cl.

Kons. Cirk. 11. Oktbr. 1883.

§8.

Universitetets Rektor vælges af den akademiske Lærerforsamling.

Undskyldningsgrunde bedommes af den vælgende Forsamling; for-

kaster den dem, kan Sagen indstilles til Ministeriet for Kirke- og Under-

visningsvæsenet til Afgjorelse.

Kundgj. 18 Septbr. 1850 § 5 mbr. 1 og 4.

III. Konsistorium.

§ 9.

Konsistorium bestaar af 16 Medlemmer, af hvilke 11, to af det

theologiske Fakultet, to af det rets- og statsvidenskabelige, to af det medi-

cinske, tre af det filosofiske, to af det mathematisk-naturvidenskabelige, ind-

træde efter Anciennetet i hvert Fakultet, uden særlig kongelig Udnævnelse,

men de 5 ovrige i Folge Valg.

Valget foretages af den akademiske Lærerforsamling med absolut

Stemmeflerhed mellem samtlige noimerede Professorer uden Hensyn til Fa-

1*
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kultet. Det gjælder for 5 Aar. Gjenvalg kan finde Sted. Undslaar nogen

sig for at modtage Valg, og erkjendes hans Undskyldningsgrunde ikke af

Valgforsamlingen for gyldige, afgjeres Spørgsmaalet af Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet. Ved kgl. Resolution kan der gives Professorer uden

for de normerede Professorer Adgang til at vælges til Konsistorium samt Rang

som Professores ordinarii, dog uden derved at faa Ret til at stige i Gage

eller til Huslejeportion eller Professorbolig.

Valget foretages i første ordentlige Møde af den akademiske Lærer-

forsamling efter indtraadt Vakance; indtræffe to Vakancer, holdes et over-

ordentligt Møde for at vælge.

Den ved Fund. 7. Majl788I§15 paalagte Forpligtelse, at af-

give Forsikring om at bekjende sig til den uforandrede Augsburgske Kon-

fession, er bortfaldet.

Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 3 a.

Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 3 b., Resol. 17. Decbr. 1851.

Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 3 c.

Fund. 7. Maj 1788 I § 15, Grl. 5. Juni 1849 § 84, jfr. gjsete Grl. 28. Juli 1866

§ 79 samt concl. cons. 28. Febr. 1872.

§ io.

Konsistorium forestaar under Ministeriets Tilsyn med besluttende

Myndighed, for saa vidt Afgjørelsen ikke enten er forbeholdt Ministeriet

eller Kongen, eller Sagen udelukkende henhører under et enkelt Fakultet

:

a. Universitetets indre Forvaltning i Henseende til Lærevirksomhed,

b. Bestyrelsen af Universitetslegaternes Formue,

c. Stipendiernes Anvendelse, enten umiddelbart eller ved Kommunitetets

Stipendiebestyrelse,

d. Anvendelsen af visse Konti paa Universitetets Budget og Omsorgen

for Almanaken,

e. Patronatet for Frue Kirke.

I de Universitetssager, hvis Afgjørelse er forbeholdt den overordnede

Styrelse, afgiver Konsistorium Erklæringer og Meningsytringer paa Universi-

tetets Vegne, dog med den Begrænsning af disses Betydning, som Indførelsen

af den akademiske Lærerforsamling har medført.

Med Hensyn til Styrelsen af Universitetets og Kommunitetets For-

mue har Konsistorium en begrænset, raadgivende og kontrolerende Virksomhed.

Konsistoriums i nærværende Paragraf omtalte Virksomhed udøves

i Overensstemmelse med de nærmere i neden staaende Paragrafer inde-

holdte Regler.

Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 3 a. jfr. Fund. 7. Maj 1788 I § 19, Kons. Skr. 16.
Septbr. 1878 og 8. Apr. 1880, Regi. 11. Febr. 1848 § 14 jfr. Resol. 13. Novbr. 1876, Resol.
21. Decbr. 1837, Resol. 15. Decbr. 1843, Kane. Prom. 12. Apr. 1783 jfr. Resol. 6. Marts
1833 og TJMskr. 18. Jan. 1881.

§ 11.

Konsistorium udøver den endnu bestaaende akademiske Jurisdiktion

over Studenterne og paaser Overholdelsen af den akademiske Lovgivning med
Hensyn til Forelæsningernes Begyndelse fra Universitetslærernes Side. Den
fører det almindelige Tilsyn med Universitetets videnskabelige Apparat og



Arkiv, drager Omsorg for Udgivelsen af Universitetets Aarboger samt vælger

Formanden for det zoologiske Museumsraad. Det ansætter Betjente og Be-

stillingsmænd ved Universitetet, for saa vidt ingen særlig Bestemmelse er

truffet, og har i visse Tilfælde Forslagsret til Ministeriet. Det kan paalægge

Rektor at sammenkalde den akademiske Lærerforsamling, og det indsender

dennes Meningsytringer til Ministeriet. Det meddeler Tilladelse til Be-

nyttelse af Universitetets Festsal og Horesale, for saa vidt denne sidste Be-

føjelse ikke er overladt til Rektor, og modtager Meddelelse om Bedømmelsen

af Prisafhandlinger.

Ingen Kapital, der hører til Universitetslegaternes Fonds, maa uden

Konsistoriums Samtykke opsiges eller udsættes. Konsistorium modtager maaned-

lige Extrakter og aarlige Regnskabsoversigter for samtlige Legater.

Konsistorium udnævner Legateforer og Medlemmer af Kommuni-
tetets Stipendiebestyrelse samt gjør Forslag til Ministeriet om Besættelsen af

Regensprovstiet, gjør Indstilling om Forandring i Fundatserne, og udnævner

Stipendiater og Alumner, hvor ingen særlig Bestemmelse er truffet, i hvilket

Fald det modtager Meddelelse om Udnævnelsen. Det meddeler Fritagelser

fra de fundatsmæssige Regler om de akademiske Beneficiers Nydelse, for saa

vidt dette har Hjemmel i Fundatserne eller akademisk Brug.

Konsistorium udøver Kirkeejerens Rettigheder ved de Universitetet

tilhørende Landsbykirker, og det disponerer over de bevilgede Beløb til Forskjøn-

nelse af Universitetets Landsbykirker, til Universitetsbygningens Forskjønnelse

samt Kontoerne til Professorernes Fritryk og til Udgifter ved Konsistorium.

Der er forbeholdt Konsistorium et Exemplar af Lov- og Ministerial-

Tidende, der skal høre til dets Arkiv.

Fund. 7. Maj 1788 I § 19 Nr. 3 og II §§ 1, 3, 4, 6 og 7 jfr. Kons. Skr. 4. Maj
1870, UMskr. 28. Juni 1877 jfr. Kons. Cirk. 7. Oktbr. 1879 og 15. Jan. 1881, Fund.
1788 VII S§ 1—5 jfr. Resol. 9. Avg. 1873 § 16, UMskr. 10. Apr. 1871 jfr. UMskr.
8. Juni 1876, L. 29. Decbr. 1862 § 2, Reskr. 23. Decbr. 1670, Resol. 11. Decbr. 1838,
UMskr. 10. Marts 1862, Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 2 a. og b., Rektors Forr. 5. Novbr.
1873 I Nr. 6 og II Nr. 15.

Resol. 22. Decbr. 1837 § 3, Instr. f. Kvæstor 5. Jan. 1838 § 8, Instr. f. Universitets-

kjissprerpn 14- IVTfivt^ 1871 S fi

Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 4 d., Regi. 11. Febr. 1848 § 13, Resol. 13. Novbr. 1876,
UMskr. 18. Febr. 1859, de enkelte Universitetslegaters Fundatser, Fund. 1788 I § 19 Nr.

4 jfr. VI.

Adg. f. L. 29. Juli 1814 § 50 jfr. Resol. 21. Juni 1815, L.O.R.D. 11. Juni
1850. Resol. 21. Decbr. 1837 § 2.

UMskr. 29. Decbr. 1870.

§ 12.

Konsistoriums Betænkning skal indhentes angaaende enhver væsentlig

Forandring med Hensyn til Substansen af Universitetets og Kommuni-
tetets Formue.

Regnskaberne for Universitetet og Kommunitetet skulle aarlig frem-

lægges i Konsistorium.

Konsistorium udnævner inspectores quæsturæ, der udøve et stadigt

Tilsyn med Kvæstursagernes Behandling.

Resol. 21. Decbr. 1837 §4, Resol. 15. Decbr. 1843 §5, Kons. Skr. 22. Marts 1864
jfr. UMskr. I. Maj 1864.

Resol. 21. Decbr. 1837 § 1 jfr. Resol. 2. Decbr. 1836 § 6.

Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 7 a., Resol 2. Decbr. 1836, især §2, Resol. 15. Decbr. 184:3.



§ 13.

Konsistoriums Embedsmænd ere Rektor og Referendarius* Den

yngste retskyndige Professor, der enten efter Embedsalder eller Valg er Med-

lem af Konsistorium , er dettes Referendarius. Desuden antages af Kon-

sistorium en Fuldmægtig til Medhjælp ved Forretningernes Besørgelse.

Nærmere Regler for Sagernes Behandling i Konsistorium ere givne

ved kgl. Resol. 9. Avg. 1873. Medlemmerne tage Sæde og underskrive i

Konsistorium efter Fakultet. De have Rang i 3. Klasse Nr. 3.

Rektor er bemyndiget til ved Konsistoriums Moder at tilkalde Be-

styrerne for Universitetets videnskabelige Instituter og Samlinger, ligesom

ogsaa Eforerne for Legater, Kollegier og Kirker, for saa vidt de ikke ere

Medlemmer af Konsistorium, ved Afgjorelse af Sager, som vedkomme de dem

underlagte Stiftelser og Anstalter, saa at de deltage i Forhandlinger af

disse, dog uden Stemmeret.

Resol. 9. Avg. 1873 § 2, Kane. Prom. 16. Marts 1793, Kundgj. 18. Septbr.

1850 § 7 b. jfr. Kane. Prom. 4. Okt. 1800 § 3.

Resol. 9. Avg. 1873, Reskr. 18. Juli 1817 § 4, Resol. 20. Maj 1874.

Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 8.

§ 14.

Universitetet har Ret til at lade sine Patenter og Diplomer ud-

færdige med rodt Vox.

Fund. 7. Maj 1788 I § 19 i. f.

§ 15.

I Folge fundatsmæssige Bestemmelser oppebære de 1 6 normerede Profes-

sorer, der ere Medlemmer af Konsistorium, af Universitetets Legatkasse den saa-

kaldte Distributs, der efter de sidste 5 AarsGjennemsnit for hver har udgjort 64 Kr.

19 øre. Naar en Professor consistorialis afgaar ved Doden, frafalder Kon-

sistorium som Patronat for Frue Kirke Betaling for Kirkens Brug, og af-

holder enkelte Udgifter ved Begravelsen af Konsistoriums Normalsum. I

Frue Kirke have Professores consistoriales en særlig Plads.

Den særlige Pension, der fra gammel Tid af har været udredet af

Universitetets Kasse til Enker efter Professores consistoriales som saadanne,

og som siden efter Normalregl. 13. Novbr. 1844 har været opført under Universi-

tets-Budgettets Udgiftspost 7, er bortfaldet, dog saaledes, at Rettigheden til at

nyde samme endnu er forbeholdt dels de Enker, der allerede ere i Besiddelse

af samme, dels saadanne Enker, der allerede, forend Pensionsloven af 5. Jan. 1851

udkom, vare i Ægteskab med Professores consistoriales og ere blevne Enker

efter de samme Consistoriales, med hvem de vare i Ægteskab, og forblive

hensiddende i Enkestanden efter disse.

Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 4 c.

Resol. 20. Septbr. 1851.

§ 16.

Under Konsistorium sortere: to Universitetspedeller, en Universitets-

portner, en Universitetsfyrboder og et Bud ved Konsistorium, hvilke Bestillings-

mænd alle antages af Konsistorium.

Se nærmere neden for under tredje Afsnit 111.



IV. Universitetets Rektor,

§ 17.

Universitetets Rektor vælges af den akademiske Lærerforsamling.

Valgbare ere samtlige Medlemmer af Konsistorium. Valget sker med

absolut Stemmeflerhed; det gjælder for et Aar. Den afgaaende kan gjen-

vælges for et Aar, men ikke oftere strax. Undskyldningsgrunde bedømmes

af den vælgende Forsamling; forkaster den dem, kan Sagen indstilles til

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet til Afgjørelse. Valget maa

foregaa mindst en Maaned for Tiltrædelsen af Rektoratet; om dets Udfald

sker Indberetning til bemeldte Ministerium og derfra til Kongen.

I Tilfælde af Rektors Forfald eller Afgang overtages Rektorats-

forretningerne af den sidste af de foregaaende Aars Rektorer, som endnu

er i Konsistorium, og ikke er forhindret i at overtage dem. Den Om-
stændighed, at en har fungeret i en Del af et Rektoratsaar, skal ikke ved

Gjenvalg komme i Betragtning ved Anvendelsen af Kundgj. 18.Septbr. 1850 § 5.

Universitetets Rektor tiltræder sin Post ved den Fest, der i Anledning af Re-

formationens Indforelse aarlig holdes ved Universitetet.

Fund. 7. Maj 1788 I § 18, Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 5, Reskr. 18. Juli 1817

§ 7 i. f. jfr. UDir. 8kr. 13. Maj 1809 og Kane. Prom. 1. Juni 1803.

UMskr. 2. Decbr. 1851, Bekj. 13. Maj 1850 § 6.

§ 18.

Rektor leder Forhandlingerne i den akademiske Lærerforsamling,

forer Forsædet og leder Forhandlingerne i Konsistorium, forer Rektorproto-

kollen og underskriver Udfærdigelserne, for saa vidt disse ikke ske i Form

af Extrakt.

Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 2 c, Reskr. 18. Juli 1817 § 4, Resol. 9. Avg. 1S73

§§ 3, 9—12 og 14. Se i øvrigt foran Afsnittene om den akademiske Lærerforsamling
og Konsistorium.

§ 19.

Rektor repræsenterer Universitetet, under særlige Omstændigheder i

Forbindelse med Dekanerne, forer Tilsynet med Universitetets indre Anliggender,

indfører nye Medlemmer i Konsistorium, meddeler Tilladelse til Benyttelsen

af Høresale, naar det ej overskrider det sædvanlige, og i nogle enkelte Til-

fælde af Festsalen , tager Beslutning om Universitetets Lukning en vis Tid

af Dagen i særegne Tilfælde, har Tilsyn med Lektionskatalogens Udgivelse,

tager Beslutning om visse regelmæssige Udgifter, der afholdes af Konsi-

storiums Normalsum, paategner alle Regninger, som betales af denne Konto,

udsteder Testimonia publica, der tillige underskrives af Referendarius , fore-

tager Immatrikulationen af nye Studenter og udleverer disse de af ham under-

skrevne Borgerbreve samt et Uddrag af de akademiske Lovbestemmelser, paa-

tegner Gjældsfordringer paa Studenter til Exekution , drager Omsorg for de

akademiske Festers tilbørlige Afholdelse og særlig for Festprogrammernes Ud-

givelse. Han forfatter selv Programmet til Festen i Anledning af Kongens

Fødselsdag, holder Talen ved den sidst nævnte Fest og giver efter Talen
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ved Reformationsfesten en Oversigt over Universitetsbegivenhederne i det for-

løbne Rektoratsaar. Han paaser, at Valg af Fakulteternes Dekaner sker i

betimelig Tid og varetager alt fornødent med Hensyn til de akademiske

Prisopgaver. Han er Eforus for det Holbergske Udstyrslegat og det Wis-

singske Stipendium.

Hektors Forr. 5- Novbr. 1873, Kane. Prom. 30. Apr. 1791, Fund. 7. Maj 1788

II §§ 2 og 6, UDir. Skr. 23. Decbr. 1837.

§ 20.

Rektor oppebærer en aarlig Løn af 126 Kr. af Universitetets Kasse,

har Andel i Gebyrer for Immatrikulationen, Testimonia publica, Disputatser,

samt Gebyrer for Bestallinger, nyder endelig fundatsmæssig Legatrente

38 Kr. 74 Øre som Godtgjørelse for det "Wissingske Legats Bestyrelse.

Hans lovbestemte Titulatur er: Velædle og Højlærde, hans akade-

miske Hæderstitel er: Magnificus. Han bærer, naar og hvor han møder

paa Embeds Vegne, ved offentlige Højtideligheder en Halskjæde og har Rang

i 2. Klasse Nr. 5. Naar en Rektor er afgaaet ved Døden i sit Rekto-

ratsaar, har Universitetet draget Omsorg for en særlig højtidelig Begravelse

ud over det for en Professor consistorialis sædvanlige.

Anm. til Finanslovforslaget for 1859—60 ad Univ. Udgiftspost I d., Bekj. 29.

Jan. 1839.

Adg. 25. Apr. 1693 § 5, Resol. 20. Maj 1874.



Andet Afsnit.

Universitetet som Læreanstalt.

I. Indledning.

§ 21.

Ingen, der ikke som Lærer ved Universitetet eller ved en anden af

Kongen sanktioneret Læreanstalt dertil er særlig berettiget, maa holde Fore-

læsninger af videnskabelig Natur, som enten offentlig anmeldes eller paa

anden Maade kunne anses at have nogen Offentlighed, med mindre Under-

visningsministeriets Tilladelse dertil først er erhvervet, eventuelt efter ind-

hentet Erklæring fra Justitsministeriet.

PI. 25. Juli 1821 § 1 jfr. UMskr. 29. Jan. 1849. Jfr. hermed Justm. Skr. 6. Juni

1860, jur. Fak. Skr. 13. Novbr. 1860 og Kons. Skr. 6. Febr. 1861 (alle i Lindes Medd.
f. 1857-63 S. 181—85), Kr. og Politi R. D. af 23. Jan. 1869 (U. f. R. 1869 S. 385),

H. R. I), af 5. Marts 1869 (H. R. T. 1869—70 S. 8).

II. Fakulteterne.

§ 22.

Lærerne ved Universitetet danne 5 Fakulteter, under hvilke Under-

visningen, Examina, Meddelelsen af Grader, Bedømmelsen af de akademiske

Prisafhandlinger m. m. er henlagt, nemlig det theologiske, det rets- og

statsvidenskabelige, det lægevidenskabelige, det filosofiske og det mathematisk-

naturvidenskabelige Fakultet. •

Naar det rets- og statsvidenskabelige Fakultets ældre, egentlig juri-

diske Bestanddel skal betegnes, med Udelukkelse af den nyere, statsviden-

skabelige Bestandel, bruges Betegnelsen: det juridiske Fakultet.

Fund. 7. Maj 1788 I § 1, Bekj. 21. Decbr. 1841 § 1 a., PI. 10. Avg. 1848 § 2,

Kundgj. 18 Septbr. 1850 § 1.

§ 23.

Det theologiske Fakultet, til hvilket det theologiske Studium er

henlagt, er normeret med 5 Professorer.

Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, til hvilket Studiet af

Lovkyndighed og Statsvidenskaberne er henlagt, er normeret med 8 Pro-

N ormer f. Univ. 2
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fessorer, nemlig 5 i Lovkyndighed, 2 i Statsøkonomi og Statistik og 1, som

efter Omstændighederne kan være enten Professor i Lovkyndighed eller Pro-

fessor i Statsøkonomi, eller en Mand, som vil paatage sig Lærerfaget i

begge Retninger.

Det lægevidenskabelige Fakultet, til hvilket Studiet af Lægeviden-

skaben, saa vel Medicinen som Kirurgien, ei henlagt, er normeret med 8 Pro-

fessorer og 2 Lektorer (de 2 yngste Medlemmer af Fakultetet).

Det filosofiske Fakultet, til hvilket Studiet af Filosofi, Historie og

Sprogvidenskaberne er henlagt, er normeret med 11 Professorer, nemlig i

Filosofi 2, i Æsthetik 1, i Historie 3, i de nordiske Sprog 1, i latinsk

Filologi 1 , i græsk Filologi 1 og i østerlandsk Filologi 2 , samt 3 faste

Docenter i Tysk, Fransk og Engelsk.

Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, til hvilket Studiet af

de mathematiske Videnskaber og Naturvidenskaberne er henlagt , er nor-

meret med 7 Professorer, nemlig i Mathematik, Astronomi, Fysik, Kemi,

Mineralogi, Botanik og Zoologi samt 1 Lektor i Kemi.

Fund. 7. Maj 1788 I § 3, Resol. 13. Novbr. 1844 § 5.

Fund. 7. Maj 1788 I § 4, Resol. 13. Novbr. 1844 § 5, Resol. 28. Juli 1848,

Resol. 20. Febr. 1850, Resol. 2. Maj 1855, PI. 10. Avg. 1848.

Fund. 1788 I § 5, Bekj. 21. Decbr. 1841 § 1 a og § 2, Resol. 13. Novbr.
1844 § 5.

Fund. 1788 I § 6, Resol. 13. Novbr. 1844 § 5, Resol. 28. Febr. 1835, PI.

10. Avg. 1848, Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 1.

Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 1, jfr. Fund. 1788 I § 6 og L. 25. Marts 1871 § 3.

§ 24.

Ministeriet er bemyndiget til hos Kongen at andrage paa Beskik-

kelsen af extraordinære Docenter i hvilket som helst Fakultet og Lærefag,

naar Omstændighederne dertil give Anledning. Saadanne extraordinære Do-

center kunne ansættes fast i Følge særlig Hjemmel af Lovgivningsmagten.

Medlemmer af Fakultetet blive de kun i Følge særlig kgl. Kesolution.

Resol. 13. Novbr. 1844 §5i.f., Finanslovene f. 1875-76, 1876-77 og 1882—83
§21, Univ. Udgiftspost 7 a, Resol. 9. Juni 1875, Resol. 27. Novbr. 1876, Resol. 31. Juli

1882. Se i øvrigt neden for Afsnittet om Lærerne.

§ 25.

Som midlertidige Docenter ere den Overlæge for det kgl. Frederiks

Hospitals ene medicinske Afdeling og den Overlæge for Hospitalets ene ki-

rurgiske Afdeling, som ikke nødvendig skulle være de tilsvarende faste kli-

niske Docenter ved Universitetet og heller ikke aktuelt ere det, pligtige

at deltage i Undervisningen ved Universitetet efter den ved dette fast-

satte Plan.

Overlægen for Kommunehospitalets Afdeling for Syfilis og Hud-

sygdomme er det paalagt som midlertidig Docent at forestaa den kliniske

Undervisning for sit Specialfags Vedkommende, saaledes at han ved den ham

overdragne Undervisning har at følge den ved Universitetet fastsatte Plan.

De her omtalte Docenter ere ej som saadanne Medlemmer af Fakultetet.

Resol. 22. Jan. 1873 b.

UMskr. 23. Decbr. 1872.



11

§ 26.

De ved Universitetets forenede naturhistoriske Museum ansatte In-

spektorer ere pligtige at holde offentlige Forelæsninger over deres specielle

Afdeling af Naturhistorien.

Lærerne ved den polytekniske Læreanstalt i Mathematik, i Maskin-

isere og geometrisk Tegning, i Vand-, Vej- og Jærnbanebygning ere for-

pligtede til at holde de til deres Fag horende Forelæsninger ved Universitetet.

Samme Forpligtelse er paalagt den ved den polytekniske Læreanstalt ansatte

extraordinære Docent i Fysik,

De her omtalte Lærere ere ej som saadanne Medlemmer af Fakultetet.

Om de ved det i Forbindelse med det theologiske Fakultet satte

Pastoralseminarium ansatte Lærere henvises til Afsnittet om Forelæsninger.

L. 25. Marts 1871 § 7.

L. 25. Marts 1871 § 3 i. f., Resol. 20. April 1876.

§ 27.

Ved kgl. Resolution har der været overdraget Lærervirksomhed som Vikariat.

Resol. 8. Maj 1883, Resol. 27. Novbr. 1883.

§ 28.

Under de forskjellige Fakulteter kunne tillige Privatdocenter med-

dele akademisk Undervisning, naar de opfylde de derfor fastsatte Betingelser.

Frd. 9. Jan. 1824 § 7, Kons. Skr. 3. Febr. 1841.

§ 29.

Fakulteternes oven anførte Orden i Forhold til hverandre bestemmer

Professorernes Sæde og Gang i Konsistorium og ved alle akademiske Akter.

Fakulteterne have Ret til at lade deres Diplomer, Patenter og Breve for-

segle med rødt Vox og dertil at bruge starre eller mindre Segl.

Reskr. 28. Septbr. 1695, Fund. 7. Maj 1788 I § 19 i. f.

§ 30.

Fakulteterne (de normerede Lærere og de særlig kaldede Medlemmer)

afgjore med besluttende Myndighed saadanne Undervisningen, Examina,

Graderne m. m. i Fakultetet vedkommende, Sporgsmaal, der ikke i Folge

deres almindelige Natur eller særlig Regel ere forbeholdte den fælles Uni-

versitetsstyrelse, eller henlagte til særlige Myndigheder.

De afgive Erklæringer og Betænkninger henholdsvis til Konsistorium

eller umiddelbart til Ministeriet om alle andre akademiske Sporgsmaal, der

have Interesse for Fakultetet eller de Institutioner og Apparater, der ere

knyttede til dets Undervisning.

Se nærmere herom de forskjellige paagjældende Afsnit.

§ 31.

Fakultetets Formand kaldes Dekanus. Han vælges aarlig af og

blandt Fakultetets Medlemmer. Gjenvalg er tilladt, men ikke forpligtende,

2*
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førend et andet Medlem bar fungeret. Undskyldningsgrunde bedømmes som

ved Valget til Rektor. Valget maa foregaa mindst 1 Maaned for Tiltrædelsen.

Dekanatskiftet foregaar samtidig med Rektorskiftet.

Dekanus har at varetage alle Forretninger, der paahvile en For-

mand i et Kollegium. Han berammer Fakultetssamlinger, leder Forhand-

lingerne, voterer forst ved skriftlige Cirkulationer, samler Vota og besørger

Udfærdigelserne, der i løbende Sager kunne underskrives af ham alene.

Han modtager Skrivelser til Fakultetet og meddeler dem uopholdelig til

Medlemmerne. Han varetager det fornødne med Hensyn til Examinemes

ordentlige Gang og underskriver ved visse Examina Examensvidnesbyrdene samt

de gradueredes Diplomer. For saa vidt mundtlig Promotion maatte finde Sted,

foretages den af Dekanus, hvis han selv har den Værdighed, der skal meddeles.

Fund. 7. Maj 1788 I § 19, II § 2, III § 4, IV § 8, V § 5 m. fl., Reskr. 18. Juli

1817 § 9, Kundgj. 18. Septbr. 1850 §§ 1 og 6, Bekj. 13. Maj 1850 § 6.

Kane. Prom. 14. Maj 1774, Concl. cons. 29. Marts 1854, UMskr. 27. s. M.
jfr. Bekj. 7. Septbr. 1850 § 4 i. f., Fund. 1788 V § 5 mbr. 1.

§ 32.

Medlemmerne af Fakultetet ere pligtige, for saa vidt de ikke have

lovligt Forfald, at møde i Fakultetssamlingerne samt ved mundtlig Forsvar

til Erhvervelsen af akademiske Grader, naar Diputatsens Æmne hører under

deres Videnskabsfag. De deltage i Voteringen og underskrive Udfærdigelser

og Vidnesbyrd, som ikke underskrives af Dekanus alene.

Kons. Skr, 13. Juli 1876 og UMskr. 27. Juni 1878, jfr. Kons. Cirk. 3. Juli s. A

§ 33.

Fakulteterne ere pligtige uden Betaling at give Responsa efter offent-

lige Avtoriteters Rekvisition eller til Brug i offentlige Sager.

Som særlig Pligt paahviler det det juridiske Fakultet som Universi-

tetets juridiske Konsulent at afgive Betænkning om Retsspørgsmaal i aka-

demiske Anliggender. Responsa over Retsspørgsmaal til Private er Fakul-

tetet berettiget, men ikke forpligtet til at afgive. For saadanne ydes en

af Fakultetet fastsat Kj endelse.

Instr. for Prokansleren 9. Juni 1786 § 20, Reskr. 18. Marts 1735, Reskr.
18. Juni 1751, Reskr. 27. Decbr. 1788.

Jur. Fak. Skr. 9. Apr. 1861 og 17. Marts 1865.

§ 34.

Samtlige Dekaner oppebære Sportelindtægter for Disputatser, enkelte

desuden for Testimonia publica, det rets- og statsvidenskabelige Fakultets

Dekanus tillige Examenssportler ved den statsvidenskabelige Examen, det

lægevidenskabelige Fakultets Dekanus særlig Examenssportler ved den læge-

videnskabelige Examens 1ste og 2den Del samt ved Tandlægeexamen.

Naar en Professor i Dekani vedvarende Forfald eller paa Grund

af hans dødelige Afgang fungerer som Prodekanus, er han berettiget til

den halve Del af de Indtægter, som falde i hans Funktionstid, efter Fradrag

af Udgifterne i samme Tidsrum, medens den anden Halvdel af Dekanatets

overskydende Indtægter tilfalder enten den, i hvis Sted han fungerer, eller

dennes Arvinger eller Bo.

Dekani akademiske Hæderstitel er amplissimus. Samtlige Dekani



13

udgjore i Forbindelse med Rektor Universitetets Repræsentation ved mere

højtidelige Lejligheder.

Bekj. 29. Jan. 1839, jfr. Resol. 13. Novbr. 1844 § 4, UMskr. 6. Juli 1852,

UMskr. 5. Febr. 1858, Bekj. 1. Marts 1873 jfr. Kom. Betænkn. 14. Novbr. 1865 (Univ.

Aarb. f. 1871—73 S. 92) og UMskr. 24. Oktbr. 1853.

Resol. 11. Marts 1831.

Rektors Forr. 5. Novbr. 1873 I Nr. 1.

§ 35.

Ved det theologiske, det rets- og statsvidenskabelige samt det

lægevidenskabelige Fakultet fungerer en særlig Notarius.

Til Notarius ved det theologiske Fakultet antager dette en theologisk

Kandidat, til Notarius ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet antager

dette en juridisk Kandidat. Den antagne skal have Laudabilis til Embeds-

examen. Ved det lægevidenskabelige Fakultet er den yngste Lektor Notarius.

Fund. 7. Maj 1788 IV § 7 jfr. Frd. 10. Febr. 1736 I § 3.

Resol. 15. Septbr. 1829, UMskr. 5. Febr. 1858.

§ 36.

Ved det theologiske og det rets- og statsvidenskabelige Fakultet have

Notarii kun Pligter med Hensyn til Embedsexamina, nemlig Opsyn med den

skriftlige Examen, Udfærdigelse og Parafering af Examensvidnesbyrd.

De erholde et Beløb af indtil 1 Kr. for hver Examensdag til Be-

sørgelse af Protokolførelsen ved de mundtlige Examina ved en af dem med

Fakultetets Samtykke antaget Mand, saaledes at Udgiften dertil afholdes af

Examensindtægternes Konto efter en af Notarius indgivet og af Fakultetet

attesteret Regning. Naar Protokolførelsen formindskes derved, at enten en

Kandidat forlader den mundtlige Prøve, eller der en Dag er et mindre Antal

Examinander end sædvanlig ved den mundtlige Prøve, nedsættes Betalingen

for den paagjældende i et til den ringere Tidsanvendelse svarende Forhold.

Derhos nyder Notarius ved det theologiske Fakultet 4 Kr. af hver Kandidat,

der indstiller sig til theologisk Embedsexamen.
Fund. 7. Maj 1788 IV § 7, Resol. 15. Septbr. 1829.

UMskr. 28. Novbr. 1857, UMskr. 19. Marts 1861, theol. Fak. Skr. 3. Juli 1874,

Resol. 15. Septbr. 1829, jur. Fak. Skr. 12. Apr. 1871.

§ 37.

Notarius ved det lægevidenskabelige Fakultet, der fungerer som

dettes Sekretær i Almindelighed, oppebærer Examenssportler ved Embeds-

examens 1ste og anden Del. Notarii ved de to andre Fakulteter oppebære

Gebyrer for Udfærdigelse af Examensvidnesbyrd; samtlige Notarii oppebære

Sportelindtægter for Testimonia publica.

UMskr. 5. Febr. 1858, Bekj. 29. Jan. 1839.

§ 38.

Om de ved det lægevidenskabelige Fakultet ansatte Prosektorer, se

neden for under Forelæsninger og øvelser.

§ 39.

Ved det lægevidenskabelige Fakultet er ansat en Pedel, der er knyttet
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til det i Universitetet indlemmede kirurgiske Akademi og antages af Kon-

sistorium, samt et Bud, der antages af Fakultetet.

Se neden for under 3dje Afsnit.

III. Lærerne.

§ 40.

Med Hensyn til de fast ansatte Lærere og dem , der maatte blive

konstituerede i normerede Læreres Sted, gjælde Lovgivningens almindelige

Regler i Henseende til Ansættelse og Afskedigelse.

Ingen kan ansættes som saadan, uden at han allerede af offentlige Be-

viser er bekjendt for Indsigt og fortrinlig Lærdom i den Videnskab, han

skal foredrage. Adgangen til Ansættelse er ikke indskrænket ved

nogen Examen.

Førend en Lærer beskikkes, gives der i Regelen vedkommende Fakultet

Adgang til at udtale sig.

Findes til et akademisk Læreembede flere Ansogere, mellem hvilke

Valget findes tvivlsomt, skal der holdes en offentlig Konkurrence med

Prøver i forelagte Æmner af Videnskaben for Dommere, der skulle være

Professorer af vedkommende Fakultet og 3 å 4 andre i den Videnskab, i

hvilken Professoratet er ledigt, bekjendte Lærde uden for Universitetet. Denne

Censurkomites Betænkning forelægges Kongen til Sanktion. Den maa
ikke meddeles de konkurrerende.

De nærmere Regler for Konkurrencen fastsættes i hvert enkelt Til-

fælde. I Almindelighed skulle Opgaverne til de Forelæsninger, som ikke holdes ex

tempore, efter at være i et Dagen forud afholdt Mode af Censorerne bestemte,

tilstilles Konkurrenterne 14 Dage forend Forelæsningerne skulle tage deres

Begyndelse ; efter Udløbet af denne Forberedelsestid skulle Forelæsningerne

over samme Æmne holdes paa en Dag, saa vidt muligt uafbrudt efter hin-

anden. Herved iagttages Omvexling, saaledes at den, der har læst først den

ene Dag, læser sidst den anden Dag o. s. v. Konkurrenterne maa umiddel-

bart efter hver Forelæsning levere en egenhændig, læselig Koncept til Fore-

læsningen, som da strax sættes i Omlob blandt Censorerne, hvis Domme
indleveres forseglede, for ved Censorernes sidste Mode alle at aabnes. Til

de extemporale Forelæsninger, hvortil Opgaverne tilstilles hver Konkurrent 3 Timer,

førend hans Forelæsning skal begynde, skal der ikke leveres Koncept. Konkur-

renterne skulle paa Forelæsningsdagen indfinde sig nøjagtig til bestemt Tid og Sted.

Ingen Forelæsning maa vare over 1 Time. Ingen Konkurrent maa, naar

han ikke selv har læst, høre sin Medkonkurrents Forelæsning.

Til Konkurrencer er der ofte aabnet Adgang for Videnskabsmænd

fra de andre nordiske Lande, eller som dog ere det danske Sprog mægtige,

om de end ikke have Indfødsret i Danmark.

Grl. 5. Juni 1849 § 22 jfr. gjsete Grl. 28. Juli 18t>6 § 17.
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Fund. 7. Maj 1788 I § 13, L. 25. Marts 1871 § 5.

Kskr. 23. Apr. 1840 mbr. 5, UMskr. 18. Avg. 1877.

Fund. 1788 I § 13, UDir. Skr. 14. Jan. 1832.

Resol. 5. Jan. 1830.

Resol. 24. Febr. 1855, Resol. 21. Apr. 1880, Resol. 7. Apr. 1881, Resol. 28.

Marts 1881.

§ 41.

Extraordinære Docenter beskikkes i Henhold til en kgl. Resolution

paa begrænset Tid eller indtil videre, saa længe Bevilling paa Finans-

loven erholdes.

Resol. 13. Novbr. 1844 § 5.

§ 42.

Til som Privatdocent at holde akademiske Forelæsninger er enhver,

hvem Doktor- eller Licentiatgraden ved Universitetet er konfereret, berettiget

til at optræde, med Hensyn til de Discipliner, som høre under det Fakultet,

i hvilket han er promoveret.

Mænd, der ikke opfylde disse Betingelser, kunne af Ministeriet for

Kirke- og Undervisningsvæsenet erholde særlig Tilladelse til at optræde som

Privatdocenter. Ved kgl. Resolution er der meddelt en Dr. phil. ved Kiels

Universitet Tilladelse til at holde Forelæsninger ved Kjøbenhavns Universitet,

og en Cand. theol., der var Dr. phil. ved et fremmed Universitet, Tilladelse

til at holde filosofiske Forelæsninger her ved Universitetet.

Frd. 9. Jan. 1824 § 7, Kons. Skr. 3. Febr. 1841.

UMskr. 20. Jan. 1875, UMskr. 23. Jan. 1878, Resol. 26. Juni 1848, Resol.

11. Jan. 1834.

§ 43.

Det paahviler de beskikkede Lærere at holde Forelæsninger og øvelser

i deres Videnskab, end videre at deltage ligelig i Examina og andre akademiske

Prover, for saa vidt det vedkommer deres Videnskabsgren, overensstemmende

med de herom givne Regler, jfr. næste Afsnit. Tilsynet hermed tilkommer

Konsistorium og Ministeriet. Om Forelæsningernes Begyndelse og Afholdelse

paahviler det dem at afgive Beretning for hvert Halvaar, se Afsnittet om

Forelæsninger.

Alle Universitetslærere, som ere ansatte siden d. 1. Apr. 1858, ere

forpligtede til at holde alle de Forelæsninger og øvelser i den polytekniske

Læreanstalt, som henhøre under deres Fag. Den Universitetets Senior tid-

ligere ved Univ. Fund. 7. Maj 1788 I § 16 tillagte Adgang til kongelig

Fritagelse for at holde Forelæsninger er bortfaldet.

Endskjønt Universitetets Lærere have Ret og Frihed til ved alle

Slags Forelæsninger, øvelser og Examinatorier at berede og danne de stu-

derende til at vise Kundskab og Færdighed ved Examen, er dog den egent-

lige saakaldte Manuduktion, langt mindre en forud anstillet Tentamen, dem

ikke tilladt; men de have deri at holde sig fra alt, hvad der kunde have

Skin af nogen Partiskhed.

Universitetets Lærere skulle saa lidt som muligt bebyrdes med øko-

nomiske Forretninger, Pengesager og Regnskaber.

Fund. 7. Maj 1788 I §§ 2 og 16, IV § 2, Instr. 13. Septbr. 1805 § 12 b
,

Bekj. 13. Maj I8o0 §9 2 og 4.
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L. 25. Marts 1871 § 4 mbr. 2 og 3.

Instr. 3. Apr. 1789 § 14.

Fund. 7. Maj 178S VII § 6.

§ 44.

De normerede 39 Professorer af samtlige Fakulteter lønnes

med 3200 Kr. aarlig

efter 5 Aars Tjenestetid med 3800 - —
- 10 — — 4400 - —
- 15 — — 5000 - —
_ 20 — — 5600 - —
- 25 — — 6000 - —

De to Lektorer ved det lægevidenskabelige Fakultet,

en Lektor i Kemi og de 3 normerede Docenter i de

levende Sprog lonnes med . . .

.

2400 - —
efter 5 Aars Tjenestetid med ....... 3000 - —
- 10 — _ 3600 - —
- 15 — — 4200 -

- 20 — — 4800 - —
~ Zi o — ••«•»•« O Ld\J\) " -~~~

Naar en Lektor eller normeret Docent efter mindst 5 Aars Tjeneste-

tid rykker op til Professorstilling, lønnes han, som om han var beskikket til

Professor 5 Aar efter hans Udnævnelse til Lektor.

Retten til at stige op til ældst Professorlønning efter ovenstaaende

Regler er forbeholdt en før d. 25. Marts 1871 ansat normeret Docent.

Som Rest af Sædomskrivningstillæg nyder den ældste nu ansatte

normerede Professor et personligt Tillæg af 16 Kr.

Extraordinære Docenter saa vel som de i § 25 omhandlede Docenter

erholde særligt, i hvert enkelt Tilfælde ved kgl. Resolution med Hjem-

mel i Finansloven bestemt Vederlag, jfr. foran § 41. Hjemmelen paa Finans-

loven findes paa Universitetets Budget, Udgiftskonto 7, der dels bevilger

Beløb til Ministeriets Raadighed, dels Beløb, der ere knyttede til bestemte

Personer eller Formaal.

De i § 26, 1. og 2. Stykke omtalte Lærere saa vel som Privat-

docenter nyde intet Vederlag. Om de ved Pastoralseminariet ansatte Lærere

se neden for Afsnittet om Forelæsninger og øvelser.

L. 25. Marts 1871 § 3 mbr. 1—4.
L. 26. Marts 1870 § 10.

§ 45.

Universitetslærernes Gager og Lønninger udbetales i Kvæsturen. Lov

30. Juni 1850 er herved anvendelig.

Til Lønningen for Professor årtis obstetriciæ udredes et Bidrag af

Juliane Maries Legat.

Halvdelen af Renterne af Kratzensteins Legat tilfalder Professor phy-
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sices som et Emolument ved Siden af den Gage, han oppebærer som Uni-

versitetslauer.

Til Lonningen for Professor Rostgardianus udredes et Bidrag af det

Rostgaardske Legat Om den den nævnte Professor af samme Legat tillagte

Huslejehjælp, se næste §.

UMskr. 20. Juli 1850 jfr. L. 30. Juni 1850.

Fund. 7. Maj 1788 I § 1 jfr. Konf. 8. Apr. 1785 og Reskr. 23. Marts 1787 IV.

UMskr. 16. Septbr. 1856.

§ 46.

De ældste af de normerede Professorer nyde, naar de derpaa gjore

Krav (optere), efter deres Embeds Alder, beregnet fra deres første faste An-

sættelse ved Universitetet, enten Fribolig i de endnu tilbage værende 2 Op-

tionsboliger eller en af de 8 i Stedet for de tidligere Professorgaarde op-

rettede Huslejeportioner paa 800 Kr.

De Professorer, med hvis Embede der særlig er forbundet Bestyrelsen

af videnskabelige Samlinger eller Anstalter, have Benyttelsen af de Friboliger,

der af denne Grund følge med Embederne. Disse ere følgende 7: Professoren

i Zoologi som Bestyrer af en Afdeling af det zoologiske Museum, foruden af

Museets Studie- og Forelæsningssamling , Professoren i Mineralogi og Geo-

gnosi, Professoren i Kemi , Professoren i Astronomi, Professoren i Fysiologi

for den nu værende Universitetslærers Funktionstid, Professoren i Anatomi

samt endelig den Professor, der beskikkes til Provst ved Kommunitetet og

Regensen.

Professor Rostgardianus i Historie oppebærer til Huslejehjælp af det

Rostgaardske Legat 361 Kr. 24 øre.

De Professorer i det lægevidenskabelige Fakultet, der som saadanne

tillige skulle være Overlæger ved det kgl. Frederiks Hospital eller Over-

akkouchor ved den kgl. Fødselsstiftelse, nyde de med disse Stiftelser for-

bundne Friboliger.

Fund. 7. Maj 1788 VII § 9, Resol. 18. Apr. 1817, Reskr. 18. Juli 1817 § 4,

Resol. 25. Novbr. 1836 § 8, Resol. 4. Maj 1837 jfr. Resol. 14. Maj 1847 Nr. 4, Kundgj.
18. Septbr. 1850 § 4 b-, L. 25. Marts 1871 § 3 mbr. 5.

UMskr. 17. Oktbr. 1859, Resol. 4. Maj 1837 jfr. Resol. 14. Maj 1847 Nr. 1 og
Finansl. f. 1868-69, UMskr. 30. Novbr. 1868, UMskr. 26. Novbr. 1863 jfr. Kons. Skr.

17. Febr. 1882, Resol. 15. Septbr. 1829, L. 25. Marts 1871 § 3 mbr. 5.

UMskr. 15. Juli 1858 jfr. Resol. 28. Febr. 1835.

Resol. 22. Jan. 1873 § 2 a jfr. Reskr. 23. Marts 1787 Post IV jfr. Fund. 1788
I § 1, Resol. 15. Septbr. 1810.

§ 47.

Med Hensyn til Optionsboligerne og de i disses Sted traadte Hus-

lejeportioner gjælde følgende nærmere Regler:

1) Nærmere Regler for Nydelsen af de her omhandlede Retsgoder ere i

Almindelighed overladte til Konsistoriums avtonomiske Ordning.

2) I Retten indtræder den efter Rækkefølgen nærmest berettigede, under

Forudsætning af, at han benytter sin Ret ved at optere, strax ved

Formandens Død eller Afgang fra Emb3det, kun indskrænket i Hen-

seende til Nydelsen af det Formanden tilkommende Naadensaar. En-

hver Ordning, som sigter til, at den tidligere Indehaver af Boligen

Normer, f. Univ. 3
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kan blive boende efter Naadensaarets Udløb, eller som har Hensyn

til andre, denne vedrørende Forhold, forudsætter fra det nævnte øje-

blik den opterende Professors Samtykke. Alle Sporgsmaal om Række-

følgen mellem de berettigede afgjøres efter de paa hint Tidspunkt fore-

liggende Forhold.

3) Ved Optionsbrev, udfærdiget af Rektor, og som cirkulerer efter Række-

følgen mellem de normerede Professorer, fra oven, ogsaa dem, der i

Følge anden Embedsstilling have fri Bopæl, opfordres alle vedkom-

mende til at erklære uden Betingelse, om de optere eller ikke. Ude-

lukkede fra at optere ere alle de, der andetsteds fra nyde Fribolig

eller Huslejeportion; Pengeemolumenter, der træde i Stedet for Fri-

bolig in natura, behandles efter samme Regler som Boligerne selv. Den

Professor, som har fri Bolig uden for Universitetet paa den Tid. da Bolig

eller Huslejeportion ved Universitetet bliver at optere, er berettiget til

at deltage i Optionen, saafremt han bestemt erklærer, at han senest

til den Tid, da han kan tiltræde Universitetets Professorbolig, eller den

ledige Huslejeportion begynder at løbe, fratræder det Embede, som

har givet ham fri Bolig uden for Universitetet. Derimod kan ingen

saadan betinget Option tilstedes, der skulde kunne medføre, at en yngre

Professor, der alt har opteret Bolig eller Huslejeportion, igjen kunde

komme til at miste samme. De, der have opteret Huslejeportion, kunne

senere optere en ledig Bolig, og de, der have opteret Bolig, have Ad-

gang til at optere en anden ledig blivende Fribolig eller en ledig bli-

vende Huslejeportion. Ved saadan Option bliver henholdsvis en Hus-

lejeportion eller Bolig ledig En Professor, hvem der bliver tillagt en

Embedsbolig, ophører først med Nydelsen af den Huslejeportion, han

har opteret, til første almindelige Fardag efter lovlig Opsigelse. Hus-

lej eportionerne udbetales halvaarsvis bagud.

4) Naadensaaret regnes fra vedkommende Professors Dødsdag eller Afgang

fra Embedet indtil den anden derefter indfaldende ordinære Flyttetid,

uden Hensyn til den ForskjeL som i constitutio laudabilis de residentiis

af 7de Juni 1679 § 10 er gjort mellem en Professors Enke eller

Børn og hans andre Arvinger. Dør en Professor paa selve Flyttedagen

før Kl. 12, varer Naadensaaret kun V2 Aar, idet selve Flyttedagen,

der efter Anordningerne varer til Kl. 12, da regnes som den første

Flyttedag. Dør han efter Kl. 12, varer Naadensaaret det fulde Aar,

Huslejeportionerne ere ligeledes forbundne med Naadensaar efter samme
Regel som med Hensyn til Friboligerne.

Kons. Skr. 21. Decbr. 1847.

Fund. 7. Maj 1788 VII § 9, const. laud. de resid. 7. Juni 1679 § 10, Concl.
cons. 17. Marts 1847, bifaldet af UDir. 14. Juni s. A.

Concl. cons. 24. Avg. 1822, UMskr. 7. Novbr. 1862 jfr. Kons. Skr. 17. Maj 1858,
Kons. Skr. 29. Maj 1847 jfr. Resol. 18. Apr. 1817 og UDir. Skr. 19. Marts 1823, Concl.
cons. 23. Decbr 1840, Concl. cons 15. Novbr. 1876.

Concl. cons. 17. Marts 1847, bifaldet af UDir. 14. Juni s. A. jfr. const. laud.

de resid. 7. Juni 1679 § 10, concl. cons. 21. Marts 1810, jur. Fak. Betænkn. 19. Maj
1877 (Univ. Aarb. f. 1876-77 S. 27-29).

§ 48.

Med Hensyn til Vedligeholdelsespligten samt Udredelsen af Skatter
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og Afgifter af Optionsboliger og Universitetets egentlige Embedsboliger, saa vel

som Overlevering og Aflevering af de sidst nævnte, komme Keglerne i

den almindelige Lonningslov af 26. Marts 1870 § 2 til Anvendelse,

jfr. Adg. 3. Septbr. 1879. Hvad angaar Professorboligen ved Kommuni-
tetsbygningen har Konsistorium vedtaget, at det gjores Boligens Besiddere

til Pligt uden Erstatning at afstaa den til Boligen horende Have, for saa

vidt nye Byggeforetagender ved Universitetet maatte kræve dette.

L. 26. Marts 1870 § 2 jfr. Adg. 3. Septbr. 1879, UMskr. 17. Febr. 1880,

UMskr. 16. Avg. 1872 jfr. Koiis. Skr. 7. Juli 1872, Concl. cons. 27. Avg. 1874, bifaldet af

UM. 18. Septbr. 1874.

§ 49.

De Universitetslærere, som ere ansatte efter 1. April 1871 saa vel

som de tidligere ansatte, der efter deres Bestallingers Indhold maa finde sig

i de Forandringer, som maatte blive gjorte med Hensyn til Forelæsnings-

honorarer, ere pligtige, uden noget yderligere Vederlag, at holde alle Fore-

læsninger, Examinatorier og -Øvelser, der udgjore en Del af de af Mi-

nisteriet fastsatte Planer for Embedsstudierne.

De Universitetslærere, der ikke ere undergivne foran staaende Regel,

ere vel, ligesom enhver anden Universitetslærer, pligtige i hvert akademisk

Halvaar at holde en offentlig Forelæsning uden Betaling over en vigtig Del

af deres Videnskab; men for de private Forelæsninger, som de ved Siden deraf

holde, have de Ret til at modtage et billigt Honorar af hver Student* dog

for et halvt Aars Forelæsning i det hojeste 8 Kr. eller i visse Undtagelses-

tilfælde 10 Kr.

Saadanne Forelæsninger og øvelser, der ikke hore ind under Regelen

i L. 25. Marts 1871 § 4, kunne af enhver Universitetslærer holdes enten

som private mod foran nævnte Honorar, eller privatissime mod et Honorar,

paa hvilket oven staaende Begrænsning ej er anvendelig.

L. 25. Marts 1871 § 4 mbr. 1.

Fund. 7. Maj 1788 I §§ 7 og 12 jfr. Bekj. 16. Avg. 1831 § 1.

Fund. 1788 I § 7 jfr. § 12.

§ 50.

For Universitetslærernes Ret til Pension gjælde de almindelige Regler

i Pensionsloven af 5. Jan. 1851. Som Følge af disse medtages ved Pensions-

beregningen som visse Indtægter: Lærerlonningen, de 8 Huslejeportioner og

den faste Rektorion; som uvisse Indtægter: muligt Dyrtidstillæg og personligt

Tillæg efter L. 26. Marts 1870 § 10, Forelæsningshonorarer, Friboliger

(saa vel Optionsboliger som egentlige Embedsboliger), det Rostgaardske Le-

gats Huslejehjælp, Distributsen for Medlemmerne af Konsistorium, Rektors og

Dekanernes Sportler, Sportlerne for Notarius ved det lægevidenskabelige

Fakultet og andre Fakultetssportler samt Indtægter for Eforaterne, de Lærerne

tillagte Legatrenter, Vederlaget for Frue Kirkes akademiske Værgemaal og

Regensprovstens Brændedeputat, endelig Examensindtægter for visse særegne

Examina.

3*
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Uden for Pensionsberegningen ligge de Honorarer, der oppebæres af

inspectores quæsturæ og referendarius consistorii, den Medlemmerne af Be-

styrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen tillagte Godtgjorelse

samt Regensprovstens Lønning.

L. 12. Jan. 1858 §§ 9, 10 og 34 jfr. Afsnittene om Examina, akademiske

Grader og Legater.

§ 51.

For Professorenkernes Pension og for Understottelse til deres efter-

ladte Børn gjælde ligeledes Lovgivningens almindelige Regler. Den særlige

Pension, der fra gammel Tid har været udredet af Universitetets Kasse til

Enker efter Professores consistoriales som saadanne, og som siden Universi-

tetets Normalreglement af 13. Novbr. 1844 har været opført under Universitets-

budgettets Pensionskonto , er bortfaldet , dog at Rettigheden til at nyde

samme endnu er forbeholdt dels de Enker, der allerede ere i Besiddelse af

samme, dels saadanne eventuelle Enker, der allerede, førend Pensionsloven af

5. Januar 1851 udkom, vare i Ægteskab med Professores consistoriales og

blive Enker efter de samme consistoriales, med hvem de vare i Ægteskab,

samt hensidde i Enkestand efter disse.

Resol. 20. Septbr. 1851.

§ 52.

For Universitetslærernes Forpligtelse til at sikre deres Enker Over-

levelsesrente i Livrente- og Forsørgelsesanstalten af 1871 gjælde Lovgiv-

ningens almindelige Regler.

En særlig Enkekasse for de fast ansatte Professorer er stiftet ved

Fund. 5. Juni 1767, der har modtaget' Forandringer og Tillæg under 21.

Januar 1852. Enkekassen er en privat Indretning. De Tvivlsmaal og

Spørgsmaal, der maatte opstaa, afgjøres derfor af Interessenterne selv. For

denne Enkekasse gjælde i Henhold til de nævnte Bestemmelser følgende

nærmere Regler:

a. Adgangen til som Interessent at deltage i Professorernes Enkekasse

tilkommer alle fast ansatte Universitetslærere. Dog kan ingen op-

tages som Interessent, efter at han har fyldt sit 60de Aar.

De i normeret Professorplads ansatte Lærere ere, for saa vidt

de ikke derfra ere udelukkede ved sidst nævnte Bestemmelse, for-

pligtede til at indtræde som Interessenter.

Vægrer nogen til Indtrædelse i Enkekassen berettiget, men
ikke forpligtet, sig herved, kan han ikke siden optages som Interessent,

med mindre han ansættes i en normeret Professorplads, i hvilket

Tilfælde oven staaende Bestemmelse paa ham vil blive at anvende.

En Interessent, der afgaar fra Universitetet, er berettiget til at

forblive i Kassen paa de almindelige Vilkaar.

b. Kontingentet er for gifte Interessenter for Tiden 50 Kr., for ugifte

det halve. Det kan af en Generalforsamling af Interessenter forhøjes

eller nedsættes, dog med Bevarelse af det angivne Forhold. Udebliver
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en Interessent mod Kontingentet over et fuldt Aar efter, at det er

forfaldet, udelukkes han og hans Enke fra Kassen. De aarlige Bidrag

til Kassen for de Interessenters Vedkommende, der ere Medlemmer

af Konsistorium, indeholdes i den hver især tilkommende Andel af

Distri butsen; for de øvrige Interessenters Vedkommende, for saa vidt

de ere ansatte ved Universitetet, indeholdes de i deres Gager. Dersom

nogen onsker at vedblive som Interessent efter at være afgaaet med

Pension fra Universitetet, bliver Bidraget at indeholde i denne (jfr.

i øvrigt foran litr. a).

Foruden det ommeldte aarlige Kontingent, betale de gifte strax

ved Indtrædelsen til en Fond hver to hundrede Kroner, engang for

alle. Samme Indskud paahviler en ugift Interessent, naar han gifter

sig. Dog er han berettiget til i sit Indskud at erholde godtgjort,

hvad han som Ungkarl eller Enkemand har betalt til Kassen. Hvad

de ugifte kontribuere, samles til Kapitalens Fremvæxt, for deraf med

Tiden at forbedre Pensionerne.

c. Naar en Interessent indgaar Ægteskab paa Dødslejet, da kan hans

efterladte Hustru ikke være berettiget til Pension, om hun endog

maatte være blevet indtegnet. En Enke, der gifter sig igjen, mister

vel sin Pension fra Professorernes Enkekasse, men erholder den paa ny,

dersom hun atter bliver Enke.

d. Pensionens Størrelse retter sig efter Kassens økonomiske Forhold, dog

at den ej overstiger 600 Kr.; den er for Tiden 350 Kr. Naar en

Interessents Hustru er fulde 20 Aar yngre end Manden, erholder hun

kun halv Pension imod andre Enker. Pensionen udredes af Renten af det

Indskud, der samles til Kassens Fond, af de Kassen tillagte

Legater samt af det aarlige Kontingent af hver gift Professor.

Skulde det Tilfælde indtræde, at Kassens ordinære Indtægter

af Renter, Indskud og aarlige Bidrag befindes utilstrækkelige

til at afholde Enkernes Pensioner med det hidtil opnaaede

Belob, bliver det af Interessenterne at tage under Overvejelse, hvilke For-

holdsregler der hensigtsmæssigst kunne træffes, og navnlig om enten

en Nedsættelse af Pensionerne eller en Forhøjelse af de aarlige Bi-

drag eller af Indskudene, eller Anvendelse af Kassens Kapitaler, eller

flere af disse Midler paa engang maatte være at benytte. Hvad

Flertallet beslutter i et Møde, hvortil samtlige Interessenter ere

varslede, er da bindende saa vel for de enkelte Interessenter som for

de pensionsberettigede Enker. Dog kan det Pensionsbelob af 300 Kr.,

som i 1851 svaredes, ikke nedsættes enten for de da værende Enker

eller for de da værende Interessenters Enker.

e. Enkernes Pension udbetales i 2de Terminer, nemlig Halvdelen til

Ilte Juni og Halvdelen til Ilte December, at regne efter Mandens

Dødsdag.

f. Enkepensionerne maa aldrig besværes med nogen Arrest, Dom eller

Exekution, men skulle stedse blive urørte til Enkernes Under-

holdning.

g. Skulde nogen af kristelig Gavmildhed ville til denne Stiftelse give

nogen Dotation, da skulle Renterne deraf ogsaa komme alle Enkerne
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til gode og lige Deling, med mindre Giveren selv skulde have fastsat,

at kun de fattigste blandt dem skulde have Del i den.

h. Enkekassens Midler frugtbargjøres i Universitetskvæsturen ved at ud-

sættes paa Rente, fornemlig mod Pant i faste Ejendomme. Konsi-

storium tager Beslutning herom. I øvrigt styres Enkekassen

af en dertil af Konsistorium valgt Eforus. Den højeste Myndighed

tilkommer Generalforsamlingen af Enkekassens Interessenter, der

sammenkaldes af Konsistorium, saa ofte dette finder det nødvendigt.

Beslutningerne fattes med simpel Stemmeflerhed. Naar Kassens øko-

nomiske Forhold have forbedret sig saa meget, at den til sine Enker kan

udrede den højeste Pension og endda af de dertil bestemte Midler be-

holde noget anseligt tilovers, tager Generalforsamlingen Bestemmelse

om en mulig Nedsættelse af Kontingentet.

Fund. 5. Juni 1767, Kundgj. 18. Septbr. 1850 §9, Tillæg til Fund.,konf.21.Jan.

1852, UDir. Skr. 2. Marts 1816, Generalfors. Beslutn. 9. Juni 1873, Kons. Skr. 1. Decbr. 1866.

§ 53.

Den ved Professorernes Enkekasse sikrede Indtægt for Enken beret-

tiger i Henhold til Lovens almindelige Regel til at undlade Sikring af en

som tilsvarende anset Overlevelsesrente i Livsforsikrings- og Forsørgelses-

anstalten af 1871.

L. om Overlevelsesrenter 5. Jan. 1851 § 2 Nr. 3.

§ 54.

Samtlige beskikkede Lærere i Theologien have Adgang til at ind-

træde i Sjællands Stifts Præsteenkekasse.

Fund. 6. Marts 1829 § 3 Nr. 1.

§ 55.

Af Universitetets Kasse udredes aarlig til Trykning af de af Uni-

versitetslærerne udgivne Skrifter 2000 Kr. Af dette Beløb, over hvilket Kon-

sistorium disponerer, anvendes mindst Halvdelen fortrinsvis til Haandboger

ved Professorernes Forelæsninger, saaledes at hvad der ikke af Beløbet benyttes

i dette -Øjemed, kan anvendes efter Kontoens almindelige Bestemmelse.

Kontrollen med denne Konto er overdraget til Referendarius, der

fører Bog over de aarlig bevilgede Friark samt over, hvad af samme i Aarets

Løb benyttes. Det paahviler Universitetsbogtrykkeren til ham at aflevere

et Exemplar af alt, hvad der saaledes trykkes frit for Professorerne, ledsaget

af en nøjagtig Angivelse af Bekostningen samt af Arketallet og Exemplarernes

Mængde, hvilken Angivelses Rigtighed bør være bekræftet ved Attest fra

vedkommende Universitetslærer, for hvem Arbejdet er præsteret.

Besol. 25. Maj 1843 jfr. Finanslovene f. 1876-77 og 1882—83.
Concl. cons. 19. Marts 1845 jfr. concl. cons. 6. Juni 1877.

§ 56.

Universitetsbibliothekets Tidsskrifter henlægges, efterhaanden som de
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anskaffes, i en vis Tid til Gjennemsyn i et af Professorernes Aftrædelses-

værelser i Universitetsbygningen, hvor ogsaa et Haandbibliothek rindes.

Desuden anvendes et Belob af 100 Kr. aarlig (af Konsistoriums Normalsum)

til Anskaffelse af indenlandske Blade og Smaapiecer. Arbejdet herved

varetages af en af Konsistorium dertil valgt Eforus, med Bistand af en af Bi-

bliothekets Embedsmænd, der herfor nyder et Honorar af Konsistoriums

Normalsum.
Kons. Skr. 14. Maj 1842, Kons Skr. 20. Maj 1843, Kons. Skr. 15. Juli 1843

Kons. Skr. 7. Febr. 1852.

§ 57.

Professorer i normerede Lærerposter have Rang i 3. Kl. Nr. 9

;

med Hensyn til Professores consistoriales se foran Side 6. Normerede Lek-

torer og Docenter have Rang i 4. Kl. Nr. 3. Ved kgl. Resolution er der

undtagelsesvis tillagt en Universitetslærer, som ikke er indtraadt paa nor-

meret Professorplads, Rang og Rettigheder som Professor ordinarius.

Ved akademiske Akter have Universitetslærerne Gang og Sæde

efter deres Fakultet.

Resol. 20. Maj 1874, Resol. 23. Decbr. 1851.

Reskr. 15. Juni 1742 jfr. Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 4 a.

§ 58.

Universitetslærerne nyde den ved. Sportel-Reglement af 22. Marts 1814

§ 110 hjemlede Begunstigelse for offentlige Lærere eller deres Dødsbo, at

Gebyret ved offentlig Avktion af deres Bøger eller Kunstsager kun er

2 Procent.

Sp. Regi. 22. Marts 1814 § 110, Kons. Skr. 20. Oktbr. 1835.

§ 59.

Universitetslærerne i Lovkyndighed have den ved Loven af 26. Maj 1868

§ 5 bestemte særegne Adgang til Beskikkelse som Højesterets-, Overrets-

og Underretssagforere.

L. 26. Maj 1863 § 5.

§ 60.

Privatdocenter have Ret til at oppebære Honorar for de af dem som

saadanne holdte Forelæsninger overensstemmende med de oven for § 49

nævnte Regler. De erlægge intet for Belysning og Opvarmning af de af

dem benyttede Avditorier.

Det lægevidenskabelige Fakultet er berettiget til at meddele de medi-

cinske Doktorer Tilladelse til at bruge Universitetets Dissektionsstue ved de

Forelæsninger, de i Lektionskatalogen anmelde.

UDir. Skr. 3. Septbr. 1839.

UDir. Skr. 14. Apr. 1835.

§ 61.

Universitetets Lærere ere af Generaldirektoratet for Skattevæsenet an-

sete pligtige at anholde Dokumenter, med Hensyn til hvilke Stempelover-

trædelse er begaaet.

GDir. Skr 27. Marts 1882.
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IV. Studenterne.

§ 62.

Optagelsen som Student ved Universitetet sker ved Immatrikulationen

(Inskriptionen), ved hvilken der meddeles Studenten det akademiske Borger-

brev, affattet paa Latin og underskrevet af Hektor. I Forbindelse med

Borgerbrevet overleveres Studenten et Uddrag af de akademiske Love. Im-

matrikulationen er enten almindelig eller særlig. Den almindelige Immatri-

kulation finder Sted paa en af Rektor fastsat Dag i Begyndelsen af det

akademiske Aar og i Overværelse af Formanden for Kommissionen for

Tillægsexamen samt de 2 Universitetspedeller. Den er forbundet med en

Tiltale af Rektor til de unge studerende og Modtagelsen af deres ved Haand-

tryk givne Lofte om at ville holde sig de akademiske Love efterrettelig.

Den særlige Immatrikulation kan finde Sted til enhver Tid af Aaret og fore-

gaar uden Højtidelighed, idet Borgerbrevet og Lovene overleveres af 1ste

Pedel. De immatrikulerede optages i den akademiske Matrikul, der fores

af 1ste Pedel. For Immatrikulationen erlægges en Kjendelse af 22 Kr.

Fund. 7. Maj 1788 II § 2 første og sidste Punktum, III § 7 jfr. Frd. 22. Marts
1805 § 23, Kesol. 2. Juni 1843, concl. cons. 20. Septbr. 1876, Bekj. 29. Jan. 1839 og
akademisk Sædvane.

§ 63.

Ret til at indskrives som akademisk Borger har enhver, baade

fremmed og indfødt, baade Mand og Kvinde, samt uden Hensyn til Tros-

bekendelse, naar vedkommende er uberygtet og fyldestgjor de lovbestemte

Betingelser i Henseende til Modenhedsprøver, eller tidligere har været

immatrikuleret ved et fremmed Universitet, for de sidst nævntes Vedkom-

mende dog til Dels paa visse nærmere Vilkaar.

§ 64.

Indfødsret eller dansk Statsborgerret er ikke Betingelse for Im-

matrikulation ved Universitetet.

Lovgivningen paalægger ikke danske Undersaatter nogen videre

gaaende Forpligtelse til at søge akademisk Uddannelse ved Landets Uni-

versitet, end den, der følger af, at visse Livsstillinger betinges ved Embeds-

prove, aflagt ved dette.

L. 1. Apr. 1871 § 7, Beiy. 1. Juli 1806, Bekj. 20. Decbr. 1833, UDir. Skr.

1. Febr. 1834.

Fund. 7. Maj 1788, Statuter 28. Jan. 1827, Efterskriften.

§ 65.

Det er tilladt Kvinder at erhverve akademisk Borgerret ved Kjøben-

havns Universitet, under samme Betingelser som mandlige studerende.

Adg. 25. Juni 1875 §§ 1 og 2.
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§ M-

Indskrivning ved Universitetet er ikke bundet til nogen Tros-

bekendelse.

Grl. 5. Juni 1849 § 84 jfr. Grl. 28. Juli 1866 § 79, Bekj. 13. Maj 1850 § 15 Nr. 6

§ 67.

Nogen anden Aldersbetingede for Indskrivning som Student end den,

der følger af de anordnede Adgangsprøver, er ikke foreskrevet.

L. 1. Apr. 1871 § 3.

§ 68.

Kun uberygtede Personer kunne indskrives som Studenter. Særlig

ere de, der for Uskikkelighed ere udelukkede fra nogen offentlig lærd Skole

eller relegerede fra noget andet Universitet, udelukkede fra Immatrikulation;

derimod tages intet Hensyn til, om en Student, der i øvrigt kan vente Im-

matrikulation, har efterladt Gjæld ved et tidligere besøgt Universitet. Om
Udelukkelse fra Landets offentlige Skoler paa Grund af Uskikkelighed skal

der af Skolens Rektor gjøres Indberetning til Universitetet. Om Relegation

fra Universiteterne har det, i det mindste tidligere, været Brug, at der skete

gjensidig Meddelelse mellem mere nærstaaende Universiteter

Særligt Bevis for Uberygtethed vil kun blive krævet, hvor Immatrikula-

tionen begjæres med anden Hjemmel end de foreskrevne Adgangsprøver.

Fund. 7. Maj 1788 II § 2 mbr. 3, Reskr. 13. Avg. 1835, Bekj. 13. Maj 1850

§ 12, Kskr. 16. Jan. 1819, Kons. Skr. 20. Novbr. 1847.

§ 60.

Adgang til at indskrives som akademisk Borger ved Universitetet har

enhver , der har bestaaet den ved Lov om Undervisningen i Danmark af

1. Apr. 1871 anordnede Afgangsexamen, enten den sproglig-historiske eller

den mathematisk-naturvidenskabelige, ved en af de offentlige lærde Skoler

eller en privat lærd Skole, som af Kirke- og Undervisningsministeriet har

erholdt Tilladelse til at holde Afgangsexamen.

Den tidligere anordnede Adgangsexamen ved Universitetet er bort-

faldet samtidig med, at Afgangsexamen holdtes første Gang ved Skolerne

i Overensstemmelse med Lov 1. Apr. 1871. Den, der nu, efter at være

forberedt ved privat Undervisning, ønsker at indskrives ved Universitetet,

har at underkaste sig Afgangsexamen for studerende enten ved en offentlig

lærd Skole eller ved en privat Skole, der har Tilladelse til at holde Af-

gangsexamen. Forinden maa han dog have bestaaet en Prøve i de Fag, som

for den Retning, hvori han agter at tage Afgangsexamen, afsluttes i Skolen

inden Oprykningen i den næst øverste Klasse. Han kan selv vælge, ved

hvilken Skole han ønsker at tage Examen; dog er den enkelte Skoles For-

pligtelse til at modtage Privatister indskrænket til et bestemt Antal. De

nærmere Regler herom gives af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

L. 1. Apr. 1871 § 7.

L. 1. Apr. 1871 §§ 9, 10.

Normer f. Univ 4
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§ 70.

Adgang til ved en Tillægsexamen, enten i sproglig -historisk eller i

mathematisk-naturvidenskabelig Retning, at erhverve akademisk Borgerret

ved Universitetet uden at have underkastet sig Afgangsexamen ved de lærde

Skoler have følgende:

a. de, der have underkastet sig den tidligere almindelige Forberedelses Examen

ved Universitetet eller Afgangsexamen for Realdisciple — begge af

højere Grad — med et saadant Udfald, at Karakterernes Gjennemsnit

er mindst 6, og derefter tillige enten Adgangsexamen i Mathematik

til den polytekniske Læreanstalt eller Landinspektørexamen eller Skov-

brugsexamen ved den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, de to

sidst nævnte Examina med et saadant Udfald, at Karakterernes Gjennem-

snitsværdi er mindst 5; en tilsvarende Regel vil formentlig blive fulgt

med Hensyn til den ved Adg. 30. Avg. 1881 indrettede Forberedelses

Examen;

b. polytekniske Kandidater med 1ste og 2den Karakter, uden Hensyn til,

med hvilket Udfald de tidligere have bestaaet den almindelige For-

beredelses Examen;

c. Lieutenanter, der have bestaaet Afgangsexamen for Officerskolens næst

yngste Klasse;

d. de, der have bestaaet Overgangsproven fra yngste til ældste Klasse ved

Søofficerskolen

;

e. de, der enten have bestaaet 4de Klasses Hovedexamen for studerende

Disciple i en lærd Skole, jfr. Lov af 1. April 1871, med et saadant

Udfald, at Karakterernes Gjennemsnit er mindst 6, eller Skolelærer-

examen med Karakteren »Meget duelig«, og derefter den i Bekj. 26.

Septbr. 1872 § 3 jfr. Adg. 30. Avg. 1881 § 9 bestemte Prøve i 2

nyere Sprog med mindst 1 »Meget godt« og 1 »Godt«, naar de derhos

have bestaaet Adgangsexamen i Mathematik til den polytekniske Lære-

anstalt eller en af de andre oven for under a. nævnte Examina;

f. de, der have bestaaet andre Prøver, som af Undervisningsministeriet findes

at kunne stilles i Klasse med de under litr. a-e nævnte, og derfor

erholde ministeriel Bevilling til at underkaste sig Tillægsprøven.

Om denne Tillægsprøves nærmere Indhold og Reglerne for, hvorledes

den holdes, hvilket sker ved Universitetet, se Afsnittet om Examina.

Ved Indtegningen til Prøven erlægges i Examensgebyr af hver

Examinand 14 Kr.

Med Hensyn til den almindelige filosofiske Prøve og andre Forbe-

redelses Examina for visse Fag ved Universitetet gjælde samme Forskrifter

for dem, der ved denne Prøve have vundet akademisk Borgerret, som for

andre studerende.

Begj. 22. Maj 1874 § 1, UMskr. 23. Novbr. 1874, Resol. 14. Maj 1875, UMskr.
6. Maj 1878, UMskr. 30. Septbr. 1878, UMskr. 28. Oktbr. 1879, UMskr. 18. Marts 1880,

KMskr. 14. April 1883.

Bekj. 22. Maj 1874 §§ 2, 3, 4 og 5 jfr. Concl. fac. 20. Marts 1880, Concl. fac.

3. Apr. 1880.

Bekj. 22. Maj 1874 § 6.

Bekj. 22. Maj 1874 § 7.

§ 71.

Uden at have bestaaet nogen Examen i Danmark ere de, der tid-
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ligore liavc været immatrikulerede ved et fremmed Universitet, berettigede

til at indskrives som Studenter ved Universitetet. Dog kræves det af dem,

som ere forberedte i Danmark til akademiske Studier, at de have studeret

mindst 1 Aar ved det fremmede Universitet.

De, der for Hertugdommernes Adskillelse have Bevis for at have

aflagt Afgangsprove ved slesvigske eller holstenske Skoler (Modenhedsbevis),

ere berettigede til at immatrikuleres ligesom de fra Kongerigets Skoler di-

mitterede.

Frd. 22. Marts 1805 § 1 i. f.. Bekj. 1. Juli 1806, Bekj. 20. Dccbr. 1833,
UDir. Skr. 1. Febr. 1834.

Reskr. 7. Juni 1743, UMskr. 22. Novbr. 1851, UMskr. 24. Novbr. 1853, UMskr.
14. Juli 1862, Resol. 12. Avg. 1864.

§ 72.

Ligeledes ere de, der ved særlig kgl. llesolution have erholdt Til-

ladelse til, uden at være akademiske Borgere, at disputere for en akademisk

Grad, berettigede og forpligtede til at lade sig immatrikulere.

Om saadanne, der i Henhold til L. 25. Marts 1871 § 5 ansættes

som Universitetslærere uden aflagt Examen, mangler særlig Bestemmelse.

Resol. 25. Jan. 1839.

§ 73.

Enhver immatrikuleret Student har Adgang til Studium ved Uni-

versitetet ved Benyttelse af Forelæsninger og det akademiske Apparat under

de fastsatte Betingelser, saa vel som til, under de i det følgende angivne

nærmere Begrænsninger, at indstille sig til de ved Universitetet anordnede

Prover og akademiske Grader samt besvare de af Universitetet udsatte Pris-

sporgsmaal.

Fund. 7. Maj 1788 II.

§ 74.

Kvindelige Studenter have Adgang til at indstille sig til de ved

Universitetet anordnede almindelige Prover og akademiske Grader, naar de

i enhver Henseende opfylde de samme Fordringer, som stilles til de mand-

lige studerende, saa vel med Hensyn til de forud gaaende Prover og det

forberedende Studium som til selve de afsluttende Fakultetsprover og Dispu-

tatser. Dog skulle kvindelige theologiske studerende ikke have Adgang til

at indstille sig til theologisk Embedsexamen eller til at erhverve akademiske

Grader ved det theologiske Fakultet ; men deres Studier afsluttes ved en

særlig Keligionsprove, hvis Indhold og Beskaffenhed nærmere er bestemt

ved Bekj. 28. Juni 1876.

Adg. 25. Juni 1875 § 3, Bekj. 28. Juni 1876.

§ 75.

De, som have taget den sproglig-historiske Afgangsexamen, have,

efter at have bestaaet den almindelige filosofiske Prove ved Universitetet,

Adgang til at indstille sig til de forskjellige Fakultetsexamina ved samme.

De, som have taget den mathematisk-naturvidenskabelige Afgangsexamen,

have Adgang til (foruden at indtræde som Examinander ved den polytek-

niske Læreanstalt) ved Universitetet, efter at have underkastet sig

den filosofiske Prove, at indstille sig til de under det mathematisk-natur-

videnskabelige samt under det filosofiske Fakultet horende Prover, til stats-

4*
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videnskabelig Examen og lægevidenskabelig Embedsexamen. For at kunne

indstille sig til den theologiske eller den fuldstændige juridiske Embeds-

examen, have de at underkaste sig en Tillægsexamen ved Universitetet,

henholdsvis i Latin og Græsk og i Latin, for hvilken de nærmere Regler

ere fastsatte ved Adg. 1. Juli 1872.

L. 1. Apr. 1871 § 7 Stykke 2 og 3 jfr. Adg. 1. Juli 1872.

§ 76.

Studenter, som uden at have aflagt nogen Afgangsprøve i

Danmark ere blevne indskrevne ved Universitetet i Kraft af den Omstændig-

hed, at de tidligere have været immatrikulerede ved et andet Universitet, have kun

Adgang til at indstille sig til Embedsexamina, naar de underkaste sig en

Præliminærexamen ved det filosofiske Fakultet, til hvilken de ikke kunne

stedes, med mindre de godtgjore i det mindste i 1 Aar at have bivaanet

Forelæsninger ved det Universitet, hvor de først ere blevne immatrikulerede.

Denne Præliminærexamen træder i Stedet for Afgangsprøve og den filosofiske

Prøve, og dens nærmere Indretning retter sig efter de for disse Examina

givne Regler. Se i øvrigt næste §.

Bekj. 20. Decbr. 1833 §§ 1, 2 og 3.

§ 77.

Efter at de Examensforhold, til hvilke Bekj. 20. Decbr. 1833

knytter sig, ere blevne væsentlig forandrede, gives der regelmæssig ved en

af Undervisningsministeriet meddelt særlig Bevilling de Personer, hvilke

Bekjendtgjørelsen angaar, Fritagelse for at underkaste sig den omtalte

Præliminærprøve, naar de medbringe Modenhedsbevis eller Absolutorium fra

den Skole, hvorfra de i sin Tid ere dimitterede, hvorefter det kan antages,

at de have underkastet sig en Examen, der svarer til Afgangsexamen her i

Riget, dog at de, førend de kunne stedes til Embedsexamen, maa tage den

anordnede filosofiske Prøve ved Universitetet.

Norske Studenter, som have underkastet sig examen philosophicum

ved Christiania Universitet, kunne, naar de immatrikuleres her og agte at

tage de afsluttende Prøver, end videre vente Fritagelse for at underkaste

sig den filosofiske Prøve her ved Universitetet, naar de for Filosofi have

erholdt en Karakter, som staar i Klasse med den, der her udkræves for at

bestaa den nævnte Prøve.

Resol. 4. Jan. 1854.

Resol. 27. Septbr. 1839, Resol. 8. Jan. 1841. Resol. 20. Avg. 1844, UMskr.
7. Juni 1877.

§ 78.

Enhver immatrikuleret Student har fremdeles Adgang til at søge

de akademiske Stipendier og Beneficier under de for disses Opnaaelse an-

ordnede almindelige eller fundatsmæssige Betingelser og med de i det føl-

gende nævnte særlige Begrænsninger, idet i øvrigt henvises til Afsnittet om
Legater.

Fund. 7. Maj 1788 VI.
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§ 79.

Nydelsen af Kommunitetet er ved det paagjældende Reglement

og af visse private Stipendier ved Fundatserne udtrykkelig forbeholdt Stu-

denter, der have Indfodsret. Fremdeles er det udtrykkelig bestemt, at

de Studenter, der indskrives i Kraft af den Adkomst, som tidligere Imma-
trikulation ved andre Universiteter giver, kun kunne opnaa Stipendier under

samme Betingelser, som ere satte for deres Adgang til at tage afsluttende

Prover samt naar de derhos have Indfodsret

Regi. 11. Febr. 1848 § 3 Nr. 1, Bekj. 20. Decbr. 1833 § 4,

§ 80.

Ved Erhvervelsen af akademisk Borgerret opnaa kvindelige studerende

ikke nogen Adgang til de for Adg. 25. Juni 1875 stiftede akademiske

Beneficier og Understøttelser.

Adg. 25. Juni 1875 § 4.

§ 81.

Enkelte Stipendier ere ved Fundatserne indskrænkede til Studenter

af den kristelige Religion eller særlig den lutherske Trosbekjendelse.

Stipendier, ved hvilke ingen saadan Indskrænkning er fastsat, uddeles

uden Hensyn til Trosbekjendelse. Den i Universitetsfundatsen foreskrevne

særlige Prøve for Jurister og Medicinere i Religion og Kristendom, der skulde

træde i Stedet for den ved enkelte Stipendier fastsatte Examen theologicum,

er gaaet af Brug.

Kerns. Skr. 3. Juli 1841, UDir. Skr. 7. Novbr. 1810, Fund. 7. Maj 1788 VI
§ 2 Nr. 6.

§ 82.

En særlig Ret for de theologiske studerende er den Adgang til at

bestige Prædikestolen, som er indrømmet dem ved Reskr. 13. Febr. 1801
og Prom. 8. Avg. s. A., naar de have aflagt den filosofiske Prøve, hørt de

vigtigste theologiske Forelæsninger samt fremvise Attester fra de akademiske

Lærere om deres in examinatoriis udviste Fremgang. Kvindelige theologiske

studerende ere udelukkede fra denne Adgang.

Reskr. 13. Febr. 1801 og Prom. 8. Avg. 1801, Adg. 25. Juni 1875 §3 mbr.3.

§ 83.

De ved Kjøbenhavns Universitet aflagte Embedsexamina aabne ved-

kommende Adgang til de Embeder og Livsstillinger, hvis Opnaaelse ved Lov-

givningen er betinget heraf. Dog er der ved Aflæggelsen af de afsluttende

Fakultetsprover eller Opnaaelsen af akademiske Grader ikke erhvervet nogen

Adkomst for Kvinder til offentlig Embedsansættelse.

Adg. 25. Juni 1875 § 3 mbr. 4. Se i øvrigt Afsnittet om Examina.

§ 84.

Studenter, som endnu ikke ere fuldmyndige, kunne uden Forældres,

Værgers eller andre vedkommendes Samtykke stifte bindende (privilegeret)

Gjæld

:
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1. for Føde, Husleje, Sengklæder og andre nødvendige Møbler samt lig-

nende Ting, dog at Kredit derfor ikke gives paa længere Tid end 3 å

G Maaneder, og at Fordringen angives i det seneste lU Aar over den

bestemte Tid;

2. for Honorar for Forelæsninger og

3. for nødvendige Klæder og Bøger, dog at Kredit herfor ikke tilstaas

paa længere Tid end 3 Maaneder eller for et større Belob end

20 Kr.

Gives Kredit for den anførte Gjæld paa længere Tid eller for større

Beløb end fastsat, er Gjælden uprivilegeret og kun forpligtende under den

almindelige Lovgivnings Betingelser, eller naar hans Foresatte ved Universi-

tetet (Konsistorium, efter Indstilling fra Eforus eller Stipendiebestyrelsen)

have tilladt, at der maa betros ham mere. For al anden Gjæld rinde Lov-

givningens almindelige Forskrifter Anvendelse.

Med Hensyn til de rentefrie Laan af Kommunitetets Midler, som det

er tilladt Stipendiebestyrelsen inden for visse Grænser at give trængende

studerende, finder ingen Undtagelse Sted fra de almindelige Regler; dog kan

Laanet eller Afdraget paa det indeholdes i Stipendier, som Studenten nyder

ved Universitetet.

Fund. 7. Maj 1788 II. § 5 Nr. 1, 2 og 3.

UDir. Skr. 16. Juli 1844, UMskr. 2. Novbr. 1849.

§ 85.

I Stedet for den Forligsmægling, som skulde ske ved Rektor (Pro-

kansler), forend Indstævning angaaende en Students Gjæld blev iværksat, træde

nu den almindelige Lovgivnings Regler om Forligsmægling. Førend Ind-

førsel og Exekution maa ske, skal der, især naar Studenten ligger paa et

af Kollegierne, ske Anmeldelse til Rektor.

Fund. 7. Maj 1788 II. § 6, Kane. Prom. 30. Apr. 1791 og Dom i A. f. R. I S. 418.

§ 86.

I almindelig borgerlige og Statsforhold ere Studenterne i øvrigt

undergivne den almindelige Lovgivning. For deres Rejser i og uden for

Landet gjælde ingen særlige Regler. For rent personlige borgerlige Byrder

ere akademiske Borgere fritagne, for saa vidt der ikke med Hensyn til det

enkelte personlige Ombud er truffet særlig Bestemmelse, eller vedkommende

er gaaet over i en anden Livsstilling, f. Ex. ved at drive borgerlig

Næring.

D. L. 3—4—11, Kskr. 27. Febr. 1834, Reskr. 2. Septbr. 1740, Kskr. 2. Oktbr.

1830, U. f. R. 1878 S. 15. Resol. 4. Juni 1864.

§ 87.

Som særlig akademisk Pligt paahviler det de studerende i deres

Studeringer, Flid og Forhold at vise sig saaledes, som det sommer sig

dem, der dyrke Videnskaberne og berede sig til Kirkens og Statens Em-

ueder; fremdeles at bevise Rektor og Professorer den Agtelse og Lydighed,

som enhver i sit Embede har Ret til at fordre.

Den de theologiske og juridiske studerende tidligere paahvilende
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Pligt, ved Begyndelsen af deres Studium at lade sig indskrive i Fakultetet

i en dertil indrettet Protokol, er hævet.

Fund. 7. Maj 1788 II. § 1 mbr. 1 o? 2 oi? ^ 8, Kskr. 1G. Jan. 1819,

Resol. 13. Marts 1884 og UMskr. 14. Marts 1881 jfr. Frd. 30. Decbr. 1839 §1.

§ 88.

I Henseende til akademisk Flid have de studerende fuldkommen

Frihed til at hore Forelæsninger enten hos Professorerne eller andre Lærere

ved Universitetet ; men de kunne i Regelen ikke stedes til nogen af de

Examina, Universitetet holder, eller opnaa og vedblive at nyde akademiske

Beneficier uden ordentlig og stadig at benytte Universitetets Undervisning.

Den akademiske Flid oplyses ved Udfaldet af de foreskrevne aflagte Prøver

eller ved Attester af Universitetslærerne, jfr. Afsnittet om Stipendier. Om
deres Pligt til at erlægge Honorar for Forelæsninger, Betaling for Adgangen

til at benytte visse Dele af det akademiske Apparat og for at indstille sig

til Universitetets Examina m. v. henvises til de paagjældende Afsnit.

Fund. 7. Maj 1788 I. § 11 jfr. Kons. Skr. 3. Febr. 1841, Fund. 1788 VI. § 2.

§ 89.

At Studenternes Forhold er sædeligt og sømmeligt, kommer i særlig

Betragtning ved Opnaaelsen og Nydelsen af akademiske Beneficier, men

dernæst ogsaa ved offentlig fremtrædende Handlinger, som ikke enten ere en

Ret for alle Borgere, eller paa Grund af deres almindelige Lovstridighed ved-

komme den almindelige Retshaandhævelse.

Jfr. Afsnittet om Stipendier. Grl. 5. Juni 1849 § 81 jfr. gjsete Grl. 28. Juli

18GG § 76, Kons. Bekj 1. Marts 1854.

§ 90.

Naar Studenter indkaldes enten for Konsistorium eller det Fakultet

hvorunder de høre, eller i øvrigt for nogen akademisk Foresat, saasom Be-

styreren af et dem tildelt Stipendium, have de uden Vægring at møde og i

forekommende Tilfælde at gjøre Rede saa vel for deres Flid som øvrige

Opførsel.

Fund. 7. Maj 1788 II. § 1 mbr. 3 og § 7, Resol. 11. Jan. 1839 VI jfr. Fund.

1788 II §§ 3, 5 og 6.

§ 91.

Skulde nogen Student gjøre sig skyldig i Uorden, Uartighed eller

Opsætsighed mod sine Foresatte, kan der af de akademiske Myndigheder

gives ham offentlig eller privat Irettesættelse, eller paalægges ham smaa

Pengemulkter, som ved gjentagen Forseelse forhøjes, eller han kan udelukkes

fra Stipendierne, og for meget grove Forseelser endog relegeres fra Univer-

sitetet for en Tid eller for bestandig. Af disse Disciplinarstraffe er dog

kun den første, af praktisk Betydning.

For saa vidt Mulkterne kunne indeholdes af Stipendier, dikteres de,

naar de ikke overstige 20 Kr., af Eforus i Forbindelse med Rektor, og

uden Hensyn til denne Grænse af Stipendiebestyrelsen for de under den
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hørende Beneficier; i andre Tilfælde af Konsistorium, og behandles, for saa

vidt de ikke kunne indeholdes af Stipendier, efter Lovgivningens almindelige

Regel om Straffebøder.

Kelegation som Disciplinarmiddel kan kun ikjendes af Konsistorium,

efter at Sagen der er forhørt. Om Relegationen skal der af Rektor ske

Opslag paa Universitetet og Indførelse i en Relegationsprotokol. Den rele-

gerede maa ikke stedes tilExamen og befordres, saa længe denne Relegation varer.

De omtalte disciplinære Kjendelser ere ikke Domme, hvorfor Sagen

skal forblive derved, uden at anden Proces eller Dom er tilladt. Imidlertid

maa de kunne forelægges Ministeriet til Underkjendelse, og fremdeles finder

Grl. 28. Juli 1866 § 72 Anvendelse paa dem.
Fund. 7. Maj 1788 II. § 7, 1ste Stykke, jfr. § 1.

Fund. 1788 II. § 7, 1ste Stykke, jfr. Regi. 11. Febr. 1848.

Fund. 1788 II. § 7, 2det Stykke.

Grl. 5. Juni 1849 § 77 jfr. gjsetc Grl. 28. Juli 1866 § 72.

§ 92.

Naar en akademisk Borger bliver dømt for en i den offentlige Me-
ning vanærende Handling og saaledes mister Betingelsen for at studere ved

Universitetet, jfr. oven for § 68, udtaler Konsistorium, efter modtagen Med-

delelse om Dommen, hans Relegation for bestandig. Opslag herom i Univer-

sitetetsbygningen og Indførelse i Relegationsprotokollen foranstaltes af

Rektor.

Fund. 7. Maj 1788 II. § 1 jfr. § 7, 2det Stykke, Kbkr. 16. Jan. 1819.

§ 93.

I øvrigt ophører Studenternes retlige Forhold til Universitetet, hvor

intet andet særlig er foreskrevet, fuldstændig kun, naar de definitivt — ved

Overgang i en anden Livsstilling eller deslige — ophøre at studere ved Universi-

tetet. I enkelte retlige Henseender gjælde særlige Ophørsgrunde, jfr. de

paagjældende Afsnit. Aflæggelsen af de afsluttende Prøver er kun den

regelmæssige Anledning til Retsforholdets Ophør, men ophæver ikke i og for

sig dette. Den, der en Gang har været immatrikuleret og efter at have op-

hørt med at studere atter vender tilbage til Universitetet, behøver ikke

paa ny at immatrikuleres.

§ 94.

Adgang til at høre akademiske Forelæsninger og deltage i øvelser

beror for andre end akademiske Borgeres Vedkommende paa Universitets-

lærerens Tilladelse, for saa vidt ikke en særegen Undtagelse er gjort. Som
saadanne særegne Undtagelser mærkes:

a. de, der have bestaaet de polytekniske Slutningsexamina (Regi. 22. Avg.

1860) eller Afgangsexamen fra Officerskolens ældste Klasse (Lov af

6. Juli 1867 §§ 88—91) have, selv om de ikke ere akademiske

Borgere, Ret til at høre de paa den statsvidenskabelige Examen be-

regnede Forelæsninger;

b. Elever ved den polytekniske Læreanstalt have Ret til at høre de Fore-

læsninger og deltage i de øvelser, som maatte holdes ved Universitetet

til Fyldestgjørelse af den ved L. 25. Marts 1871 § 4 mbr. 2 Uni-

versitetslærerne paalagte Forpligtelse;
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c. farmacevtiske studerende have Ret til at hore de for dem anordnede

Forelæsninger over Farmakologi, Fysik og Botanik med tilhorende Ex-

kursioner samt kemiske Forelæsninger og øvelser;

d. Lægekandidater fra den islandske Lægeskole have Ret til at deltage i

de kliniske Kursus paa Fødselsstiftelsen.

PI. 10. Avg. 1848 § 3.

L. 25. Marts 1871 § 4 mbr. 2.

Frd.2. Juni 1828 §§ 2 og 3 mbr. 2, Resol. 21.Apr. 1858, UMskr. 11. Avg. 1863.

UMskr. 19. Jan. 1876.

§ 95.

Ikke-akademiske Borgere, som have Adgang til at høre Forelæs-

ninger og deltage i øvelser, have ogsaa Adgang til at benytte det akademiske

Apparat, jfr. i øvrigt navnlig Afsnittet om de videnskabelige Samlinger.

§ 96.

Adgang til at tage den statsvidenskabelige Examen, have, foruden

akademiske Borgere, de i § 94 litr. a. nævnte Personer.

Af særegne Examina for andre end akademiske Borgere holdes

følgende ved Universitetet eller med Benyttelse af Universitetslærere:

Almindelig Forberedelses Examen,

Juridisk Examen for ustuderede,

Examen for Tandlæger,

Farmacevtisk Examen

og andre efter mere eller mindre speciel Anordning.

Se Afsnittet om Examina.

§ 97.

Adgangen til at erhverve akademiske Grader er i Regelen udelukkende

for akademiske Borgere. Dog kunne ogsaa Personer uden for disses Kreds

dels, efter fornøden Bemyndigelse, kreeres til Æresdoktorer eller opfordres til

at erhverve Graden, dels, naar de i øvrigt opfylde de foreskrevne Betingelser,

erholde særlig Tilladelse til at erhverve Graden.

Frd. 9. Jan. 1824 § 5. Se i øvrigt Afsnittet om akademiske Grader.

§ 98,

Adgangen til at vinde Universitetets Prismedaille er ikke indskrænket

til akademiske Borgere og ubefordrede Kandidater, der ikke staa i noget

offentligt eller andet Embede, men staar ogsaa aaben for enhver, som uden

at have opnaaet fast kongelig Ansættelse paa den Tid, Prisopgaven besvares,

maatte føle sig opfordret til at deltage i Konkurrencen.

Resol. 23. Juni 1868. Se i øvrigt Afsnittet om Priskonkurrencer.

§ 99.

Foruden de til Universitetet knyttede Legater, der ere beregnede for

andre end studerende eller for studerende ved fremmede Universiteter, er der

Normer f. Univ. 5
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af Kommunitetet tillagt Elever ved den polytekniske Læreanstalt, der ikke

ere Studenter, et vist Antal aarlige Portioner.

Jfr. de aarlige Finanslove og Afsnittet om Legater.

§ 100.

Benyttelsen af de oven for nævnte Rettigheder for andre end aka-

demiske Borgere medfører samme Pligter for dem som for de sidst nævnte

under tilsvarende Forhold.

V. Forelæsninger og øvelser.

§ 101.

Den akademiske Lærevirksomheds Begyndelse og Slutning er reguleret

ved det akademiske Aar. Dette begynder hvert Kalenderaars 1. September

og slutter det følgende Kalenderaars 31. Avgust. Det deler sig i 2 de

Hovedafdelinger (Semestre), den første fra 1. September til 31. Januar,

den anden fra 1. Februar til 31. Avgust, af hvilke enhver indbefatter

en Forelæsnings- og en Examenstid foruden Ferierne.

Bekj. 13. Maj 1850 § 1 jfr. Bekj. 1. Decbr. 1877.

§ 102.

Den almindelige Forelæsningstid ved Universitetet er i det første

Halvaar fra 1. September til 22. December, og i det andet fra 1. Februar til

9. Juni, de her nævnte Dage medregnede. Docenterne i Botaniken over-

lades det at fordele den her foreskrevne Forelæsningstid paa de forskjellige

Forelæsningskursus efter Gjenstandens Tarv og i det hele at træffe saadan

Overenskomst med deres Tilhørere om Tidens Benyttelse, som deres Fags

særegne Natur kræver, ligesom det ogsaa overlades til de Professorer, som

kunne og ønske det, at fortsætte deres Forelæsninger under Examenstiden.

Bekj. 13. Maj 1850 § 2 jfr. Bekj. 1. Decbr. 1877.

§ 103.

Ferierne ere tvende større, Juleferien fra 23. December til 6. Januar

og Sommerferien fra 10. Juli til 31. Avgust, samt Paaskeferien fra Ons-

dagen før til Tirsdagen efter Paaskefesten, og Pinseferien fra Lørdagen før

til Tirsdagen efter Pinse, alle her nævnte Dage medregnede.

Bekj. 13. Maj 1850 § 3 jfr. Bekj, 1. Decbr. 1877.

§ 104.

Ved de større Examina, hvis mundtlige Del vil medtage

hele den foreskrevne Examenstid, kan den skriftlige Examen holdes inden

Forelæsningernes Ophør, men uden at disse derved afbrydes. Dersom det

kan forudses, at Examen i Januar Maaned ikke kan tilendebringes inden

den Tid, da Forelæsningerne i det andet akademiske Halvaar skulle begynde,

skal det Være vedkommende Fakultet tilladt at udsætte Forelæsningernes

Begyndelse nogle Dage efter Examens Tilendebringelse; men det har da inden
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I. Februar at gjore Anmeldelse til Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-

væsenet saa vel om Dagene, paa hvilke Examen slutter og Forelæsningerne

begynde, som om Aarsagen til Overskridelsen af den anordnede Tid.

Bekj. 13. Maj 1850 § 4 mbr. 1 og 2.

§ 105.

Om de til et Embedsstudium horende Videnskaber skal der læses i

hvert akademisk Aar eller i den Aarsperiode, som er fastsat ved sær-

egne Regler.

Fund. 7. Maj 1788 I §§ 7 og 16, L. 25. Marts 1871 § 4 jfr. det følgende.

§ 106.

Fritagelse for at holde Forelæsninger, i Anledning af Bortrejse eller

af anden Aarsag, kan gives af Ministeriet efter Indstilling gjennem det paa-

gjældende Fakultet og Konsistorium.

Naar en Universitetslærer i Forelæsningstiden vil rejse bort, skal han

opgive, paa hvilken Maade de Forelæsninger, han ved saadan Rejse forhindres

fra at holde, under hans Fraværelse kunne blive besørgede. Rejse i Ferie-

tiden kan foretages uden Tilladelse. Om Rejse til Udlandet gjor Ministeriet

Indberetning til Kongen.

Kons. Cirk. 4. Novbr. 1881.

UDir. Skr. 27. Juni 1835, UMskr. 23. Dccbr. 1881. Kons. Skr. 31. Marts 1883.

§ 107.

Over alle Forelæsninger og øvelser i hvert akademisk Halvaar af-

fattes ved Konsistoriums Forsorg en Fortegnelse paa Dansk, der skal være

udgivet henholdsvis den 20. Januar og den 8. Juli hvert Aar og hvortil

Anmeldelserne, affattede med behørig Bestemthed, efter omsendt Skema,

skulle indgives inden 10. Januar og 1. Juli. De Universitetslærere, der

ikke i rette Tid have indsendt deres Forelæsningsanmeldelser, ville være at

nævne, med Tilføjende, at den paagjældende ikke har indgivet nogen An-

meldelse. Redaktionen af denne Fortegnelse er nu overdraget til Referen-

darius, der alene har at drage Omsorg for Trykningen, saa at ingen anden

i den Anledning er beføjet til at sætte sig i Forbindelse med Trykkeriet.

Samtlige Docenters Anmeldelser sendes gjennem Dekanerne til ham. Han er

ansvarlig for, at Katalogen udgives i rette Tid; efter 10. Januar og 1. Juli

er han ikke forpligtet til at modtage nogen som helst Anmeldelse eller

Forandring. Forelæsninger, som ikke maatte være anmeldte i denne For-

tegnelse, skulle, førend de holdes, anmeldes for Konsistorium. Saa mange

Exemplarer trykkes, at de kunne uddeles til Studenterne, der herfor er-

lægge 10 -Ore.

Angaaende Forelæsningskatalogens Indretning ere nærmere Regler

fastsatte ved Konsistoriums Bekjendtgjorelse af 11. Marts 184 6.

Fund. 7. Maj 1788 I § 9, Instr. f. Prokausl. 9. Juni 1786 § 5, Kons. Bekj.

II. Marts 1846, Kons. Skr. 11. Juni 1852, Cond. cons. 24. Septbr. 1851, Kons. Skr.

11. Juni 1852. Kons. Skr. 13. Dccbr. 1869, Concl. cons. 6. Juni 1877, PL 25. Juli 1821

§ 2 jfr. Kons. Skr. 13. Dccbr. 1869, Kons. Skr. 16. Decbr. 1874.

Kons. Bekj. 11. Marts 1846.

5*
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§ 108.

Hver Universitetslærer skal, efter derom sket Opslag i Universitets-

bygningen, begynde sine anmeldte Forelæsninger paa den første dertil an-

meldte Dag, som indtræder i Halvaaret. Inden 14 Dage efter hvert aka-

demisk Halvaars Begyndelse indsendes af Fakultetet til Konsistorium en

Beretning, om de i Lektionskatalogen anmeldte Forelæsninger af Docenterne

ere begyndte i rette Tid, overensstemmende med Bekjendtgjørelse 13. Maj

1850 § 2, hvilken Beretning, for saa vidt enten den i Bekj endtgj øreisens

§ 4 ommeldte Omstændighed eller særlige personlige Grunde i noget Tilfælde

maatte have forsinket eller hindret Forelæsningernes eller en enkelt Fore-

læsnings Begyndelse til den foreskrevne Tid, skal ledsages af særskilt Op-

lysning desangaaende. Konsistorium indsender disse Indberetninger til

Ministeriet.

UDir. Skr. 14. Decbr. 1844, UDir. Skr. 15 Apr. 1845, Bekj. 13. Maj 1850 § 2

jfr. Bekj. 1. Decbr. 1877, Kons. Cirk. 9. Juli 1877, Kons. Cirk. 7. Oktbr. 1879, Kons.
Cirk. 15. Jan. 1881, UMskr. 16. Maj 1860, UMskr. 28. Juni 1877.

§ 109.

Foruden de Indskrænkninger i Henseende til de Dage, paa hvilke

Forelæsninger kunne holdes, der følge af den almindelige Lovgivning, jfr.

Lov af 7. April 1876, ere særlig de Dage undtagne, paa hvilke Universitets-

festerne holdes. Kektor kan af særegne Grunde lukke Universitetet for en

Dag eller en Del af en Dag. Af ydre Grunde har Konsistorium indtil

videre undtaget Lørdag Eftermiddag fra Kl. 4 fra Benyttelse til Forelæsninger

i Universitetsbygningen. Ellers holdes Forelæsninger hele Ugen igjennem.

Ingen anmeldt Forelæsningsdag bør forbigaas uden i Sygdoms Tilfælde eller

anden lovlig Forhindring. Om større Afbrydelser, som indtræde for en Uni-

versitetslærer, og om Grunden gjores Anmeldelse paa de neden for omtalte

Indberetninger.

Fund. 7. Maj 1788 I § 10, Rektors Forr. 5. Novbr. 1873 I Nr. 7, Kons. Cirk.

9. Jan. 1878.

§ no.

Forelæsningstimerne vælges frit af Universitetslærerne. Angaaende

Fordelingen skal ved ethvert Halvaars Begyndelse træffes saadan indbyrdes

Aftale, at Kollision derved forebygges. I Tilfælde af Sammenstød inden

for et Fakultet har den ældre Fortrin. Ved Sammenstød mellem Forelæs-

ninger for forskjellige Fakulteter, beregnede for de samme studerende,

træffer Konsistorium, eller efter Omstændighederne Ministeriet, Afgjørelse.

Frd. 26. Jan. 1821 § 6 mbr. 4, UMskr. 15. Marts 1872.

§ HL
Til Universitetslærernes Forelæsninger staa følgende Avditorier

tilRaadighed: i Universitetsbygningen 10, i Kommunitetsbygningen 2 (et mine-

ralogisk og et zoologisk), i det naturhistoriske Museum 1 , i det kemiske Labora-

torium 1, i botanisk Haves Museumsbygning 2, paa kirurgisk Akademi 2 og

i den fysiologiske Anstalt 1.
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§ H2.

Umiddelbart efter hvert akademisk Halvaars Udlob have samtlige

ved Universitetet ansatte Docenter at tilstille vedkommende Dekanat Ind-

beretninger samt Lister over Tilhorere og Deltagere med Hensyn til de af

dem holdte Forelæsninger og øvelser, der nærmest ere beregnede for studerende

og bestemte til disses akademiske Uddannelse. Samme Forpligtelse paahviler

Privatdocenter, hvilket skal tilkjendegives disse, naar de indsende deres An-

meldelser om Forelæsninger til Indrykkelse i Lektionskatalogen.

UDir. Skr. 5. Decbr. 1837, UDir. Skr. 14. Decbr. 1844 UDir. Skr. 15. Apr.
1845, UMskr. 16. Maj 1860, UMskr. 28. Juni 1877, Kons. Cirk. 9. Juli 1877, Kons. Skr.

2. Oktbr. 1877.

§ H3.

I oven nævnte Indberetninger bliver paa et dertil indrettet Skema at

angive, hvilke Forelæsninger Docenten har holdt, om de ere holdte offentlig,

privat eller privatissime, det ugentlige Timeantal, naar Forelæsningerne ere

begyndte, naar sluttede og hvorvidt tilendebragte, hvorvidt storre Afbrydelser

have fundet Sted og da, af hvilken Grund.

UDir. Skr. 14. Decbr. 1844, UDir. Skr. 15. Apr. 1845, UMskr. 16. Maj 1860,

UMskr. 28. Juni 1877, Kons. Cirk. 9. Juli 1877 Nr. 4.

§ H4.

Lister over Tilhørere og Deltagere bør optages i det mindste tvende

Gange for hver Forelæsning, nemlig i Løbet, dels af den første, dels af den

sidste Maaned af det Halvaar, hvori Forelæsningerne holdes. Dog gjælder

Forpligtelsen til foruden Begyndelseslister ogsaa at optage Slutningslister ikke

med Hensyn til Privatissima, om de endogsaa holdes for studerende. De

Lister, der kort før Forelæsningernes Begyndelse maatte være optagne enten

af Kvæsturens Kasserer eller af vedkommende Docenter selv, kunne træde

i Stedet for Lister, optagne ved selve Forelæsningernes Begyndelse. Til

Listerne benyttes trykte Skemaer med Rubriker for Navn, Dimissionsaar og

Studiefag, hvis Udfyldelse det paahviler Docenten at paase.

UDir. Skr. 12. Jan. 1833, UDir. Skr. 5. Decbr. 1837, UDir. Skr. 14. Decbr.
1844, UDir. Skr. 15. Apr. 1845, UMskr. 16. Maj 1860, UMskr. 28. Juni 1877, Kons.
Cirk. 9. Juli 1877.

§ H5
Indberetningerne med Tilhørerlister indsendes af vedkommende De-

kanater til Konsistorium snarest muligt efter hvert akademisk Halvaars Ud-

løb og indsendes af Konsistorium til Ministeriet.

Resol. 13. Septbr. 1832, UDir. Skr. 5. Decbr. 1837, UDir. Skr. 14. Decbr.

1844, UDir. Skr. 15. Apr. 1845, UMskr. 16. Maj 1860, UMskr. 28. Juni 1877, Kons.
Cirk. 9. Juli 1877.

§ H6.

Alle Forelæsninger, Examinatorier og øvelser, der udgjøre en Del

af de fastsatte Planer for Embedsstudierne, holdes uden Vederlag for de

studerende af de Universitetslærere, som er ansatte efter 1. April 1871 saa

vel som af de tidligere ansatte, der efter deres Bestallingers Indhold ere

pligtige at finde sig i de Forandringer, som maatte blive gjorte med Hensyn
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til Forelæsningshonoraret. For saa vidt der efter denne Bestemmelse endnu

bliver Spørgsmaal om Forelæsningshonorar, om hvis Størrelse henvises til

§49 oven for, gjælde med Hensyn til dettes Erlæggelse følgende Regler:

a. Det skal betales forud af de studerende, der melde sig til at hore

Forelæsningen, til Kvæsturens Kasserer, som derfor oppebærer 3 pCt.

af Honoraret.

b. Til enhver Forelæsning, for hvilken Honorar skal erlægges, modtager

Kassereren fra vedkommende Docent en Liste, paa hvilken de Stu-

denter, som agte at høre Forelæsningen, egenhændig maa tegne deres

Navne. De erlægge da til Kassereren det anordnede Honorar, for saa

vidt de ikke af vedkommende Docent ere fritagne for at erlægge Ho-

norar, jfr. litr. d. For det erlagte Honorar meddeler Kassereren en

Kvittering.

c. 14 Dage efter Forelæsningens Begyndelse aflægger Kassereren Regn-

skab for de oppebaarne Summer ved at tilbagelevere vedkommende

Docent de modtagne Lister, og udbetaler ham det ham tilkommende

Honorar.

d. De, som paa Grund af Uformuenhed ønske sig fritagne for at erlægge

Honorar, have desangaaende, i det seneste 8 Dage før Forelæsningens

Begyndelse, at henvende sig til vedkommende Docent med testimonium

paupertatis, da Docenten derefter udsteder et Bevis, som forevises

Kassereren, naar vedkommende hos ham tegne sig paa Fore-

læsningslisten.

e. De Docenter, som ved Sygdom eller andet Forfald hindres fra at

fuldføre det anmeldte Kursus, ere forpligtede til mod det allerede

oppebaarne Honorar at tilendebringe dette i det paafølgende Halvaar.

Om den Betaling, som bliver at erlægge for Benyttelsen af det aka-

demiske Apparat ved visse øvelser, se Afsnittet om det akademiske Apparat.

L. 25. Marts 1871 § 4 mbr. 1, Bekj. 16. Avg. 1831 §§ 1—6.

§ 117.

Ved Siden af Forelæsningerne over filosofisk Propædevtik, i hvilken

Videnskab Prøve skal aflægges, førend nogen kan indstille sig til en

Embedsexamen, men som ikke nødvendig behøver at følges i Studentens

første akademiske Aar, er det, for at fremme, at Studenten strax

tager fat paa det Fagstudium, for hvilket han har bestemt sig, an-

ordnet, at der i hvert akademisk Aar dels gives en almindelig Anvisning

til Studiet, jfr. den følgende §, dels holdes en eller flere Forelæsninger, der

egne sig til at følges af de unge studerende i deres første akademiske Aar.

For studerende under det lægevidenskabelige Fakultet fyldestgjøre de Fore-

læsninger, der vedrøre den lægevidenskabelige Forberedelses Examen, denne

Fordring. Tiden for de filosofiske Forelæsninger paa den ene Side og for

de nævnte Forelæsninger over de til Embedsstudierne hørende Fag paa den

anden Side skal lægges saaledes, at det bliver muligt for de unge studerende

at bivaane baade den ene og den anden Række.

Fund. 7. Maj 1788 IV § 3, Bekj. 8. Septbr. 1871, UMskr. 8. Septbr. 1871,
Kons. Cirk. 29. Septbr. 1871, UMskr. 15. Marts 1872, Kons. Cirk. 3. Apr. 1872 jfr.

oven for § 110,
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§ 118.

I enhver Videnskab, som foredrages ved Universitetet, er det paa-

lagt Universitetslærerne at give en Indledning, hvori Videnskabens Omfang,

Dele, Historie og Literatur samt den rette Maade, paa hvilken den bor

studeres og anvendes, forklares.

Fund. 7. Maj 1788 I § 8, Frd. 26. Jan. 1821 § 6 i. f., Prd. 30. Dccbr. 1839

§ 3 Nr. 1, UMskr. 8. Septbr. 1871.

§ H9.

Forelæsningssproget er Dansk. Ved øvelser i andre levende eller

i dode Sprog kan efter Lærerens Skjon det fremmede Sprog anvendes.

Akad. Sædvane.

§ 120.

Uden Hensyn til Fordelingen af Lærefagene mellem de ansatte Lærere

staar det enhver af disse frit for at holde Forelæsning ogsaa over de Fag,

en anden Lærer foredrager, for saa vidt det kan ske uden at hindre Tilende-

bringelsen af den hele fastsatte Forelæsningscyklus i den foreskrevne Tid.

Naar saaledes flere Professorer holde Forelæsninger i et og samme Fag, er

det overladt de studerende at vælge, hvilke af dem de ville bivaane.

Frd. 26. Jan. 1821 § 7.

§ 121.

Ved det theologiske Fakultet holdes Forelæsninger eller øvel-

ser dels over Videnskabens Hovedafdelinger, dels over de herunder hørende

specielle Discipliner. Hovedafdelingerne ere: a) det gamle Testamentes Exe-

gese, b) det nye Testamentes Exegese, c) Dogmatik, d) den kristelige Moral,

e) Kirkehistorie. Specielle Discipliner ere: Indledning til det gamle

Testamente, Indledning til det nye Testamente, Hermenevtik, Religionsfilosofi,

Apologetik og Symbolik.

Lærefagenes Fordeling er overladt de theologiske Professorer efter

indbyrdes Aftale, hvorfor heller ikke nogen af dem beskikkes til noget be-

stemt Fag.

Forelæsninger over theologiske Æmner ud over det planmæssige

samt Skriveovelser ere fakultative.

Fund. 7. Maj 1788 I. § 3, Bekj. 18. Maj 1847 §§ 1 og 2.

§ 122.

For at skaffe de fra Universitetet dimitterede theologiske Kandidater,

der efter aflagt Embedsexamen opholde sig i Kjobenhavn, den fornødne

praktiske Forberedelse til Præsteembeder, er ved Reskr. 13. Jan. 1809 op-

rettet et Pastoralseminarium, hvis Forelæsninger og øvelser anmeldes i

Universitetets Lektionskatalog, og hvis Lærere erholde Honorar af Univer-

sitetets Midler.

Reskr. 13. Jan. 1809, Resol. 12. Maj 1841 Nr. 2. jfr. Kons. Bekj. 11. Marts
184G II. Nr. 1, L. 25. Marts 1871 § 9.

§ 123.

Lærefagene i Pastoralseminariet ere: praktisk Theologi, derunder Ho-

miletik, Kateketik og Liturgik, samt Kirkeret. Lærerne ere: en Lærer i

Homiletik, en i Kateketik, en i Kirkeret og en i Messesang. Lærerne ud-
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gjøre i Forening tillige med Sjællands Biskop Seminariets Bestyrelse (der staar

under Tilsyn af Sjællands Biskop). De udnævnes af Kongen.

Resol. 12. Maj 1841, Reskr. 13. Jan. 1809 Nr. 1 og 3, UMskr. 3. Maj
1852 med Noter, Resol. 22. Decbr. 1881.

§ 124.

Foruden theologiske Kandidater have ogsaa yngre studerende, som

maatte ønske det, Adgang til Seminariets Forelæsninger uden at deltage i

dets praktiske Øvelser.

Resol. 12. Maj 1841 § 2 jfr. Reskr. 13. Jan. 1809 § 2 og Kane. Prom. 7.

Decbr. 1811.

§ 125.

Pastoralseminariets Kursus, der indbefatter saa vel Forelæsninger

som praktiske øvelser, skal tilendebringes i Lobet af et Aar. Den nærmere

Bestemmelse om Timernes Antal og Fordeling er overladt Seminariets Be-

styrelse. Dog ere de vigtigste Dele af den praktiske Theologi henlagte til

Vinterbalvaaret. De foreskrevne Forelæsninger over Kirkeretten skulle til-

endebringes i et halvt Aar. Undervisningens Plan er i øvrigt fastsat ved

kongelig Resolution af 12. Maj 1841.

Resol. 12. Maj 1841 § 1, Reskr. 13. Jan. 1809 § 1 d., jfr. UMskr. 3. Maj 1852.

§ 126.

Undervisningen ved det rets- og statsvidenskabelige Fa-
kultet falder i 2 Afdelinger, den ene beregnet paa det juridiske Studium,

den anden beregnet paa det statsvidenskabelige Studium, hvilke dog for en

Del have Forelæsninger fælles.

Frd. 26. Jan. 1821, Frd. 30. Decbr. 1839, Adg. 30 Juni 1871, PI. 10. Avg.

1848, Bekj. 10. Juni 1851.

§ 127.

Den paa det juridiske Studium beregnede Undervisning omfatter:

almindelig Retslære, romersk Ret, og dansk Ret i sine Hovedforgreninger,

nemlig: Civilret, Kriminalret, Proces, Statsret samt Retshistorie. De tid-

ligere under Navn af Handelsret, Landboret, Politiret og juridisk Hermenevtik

anordnede særlige Lærefag skulle inddrages under Forelæsningerne over den

danske Rets tre første Hovedafdelinger. De i den tidligere som særskilt

Lærefag anordnede Søret behandlede privatretlige Forhold skulle fremstilles

under den danske Civilret, og paa lignende Maade forholdes der med de

tidligere i Kirkeretten og Folkeretten behandlede Materier, for saa vidt de

egne sig til at optages i andre af de anordnede Lærefag. Det paahviler

Fakultetet i hvert Efteraars Halvaar at give Anvisning til Retsvidenskabens

Studium.

Forelæsninger over andre retsvidenskabelige Fag, saasom retsviden-

skabelig Encyklopædi, theoretiske og praktiske øvelser ere fakultative.

Frd. 30. Decbr. 1839 § 3, Adg. 30. Juni 1871 § 1, Frd. 26. Jan. 1821 §§ 3,

4 og 5, Frd. 30. Decbr. 1839 § 5, Resol. 11. Febr. 1861.

§ 128.

For Retsvidenskabens Behandling ved Universitetet er som alminde-

lig Rettesnor udtalt, at den skal have det Hovedformaal, at de, der ville
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dyrke denne Videnskab for at dueliggjore sig til Statens Tjeneste, eller for

at \ægge Grunden til Videnskabens egentlige lærde Studering, kunne ved de

akademiske Forelæsningers flittige og stadige Benyttelse, i Forbindelse med

egen, efter en rigtig Plan ordnet, Studeren uden privat Manuduktion erhverve

tilstrækkelig og grundig Kundskab i Videnskaben.

Det paahviler ikke Universitetet at drage Omsorg for de ustuderede

Juristers Undervisning.

Ved Forelæsningerne er det paalagt Universitetslærerne saa vidt muligt

at lægge til Grund trykte Læreboger, som de selv vælge og bestemme, for saa

vidt de ikke hver for sig selv forfatte og ved Trykken bekjendtgjore Lære-

boger i de Discipliner, over hvilke de holde Forelæsninger. Med Forelæs-

ningerne skulle Examinatorier forbindes. I ovrigt er Undervisningens nær-

mere Ordning overladt til Universitetslærernes Skjøn om Anvendelsen af de

bedste Midler til Formaalets bedste Opnaaelse.

Frd. 26. Jan. 1821 § 1.

UMskr. 31. Marts 1865 jfr. jur. Fak. Skr. 6. Marts 1865 og Kons. Skr. 18.

Marts s. A. (begge i Univ. Aarb. f. 1864—71 I S. 407—10).
Frd. 26. Jan. 1821 § 5, Frd. 30. Decbr. 1839 § 5.

§ 129.

En fuldstændig Forelæsningscyklus over alle til Studiet horende an-

ordnede Discipliner skal tilendebringes i et Tidsrum af 2 Aar. Ved Be-

gyndelsen af hvert andet akademisk Aar bekjendtgjores en af Fakultetet ud-

kastet og af Ministeriet approberet detailleret Studieplan over samtlige de

Foredrag, der hore til den Forelæsningscyklus, der i det forestaaende Bien-

nium skal være tilendebragt. Ved denne bliver særlig at iagttage, dels

at den foreskrevne Anvisning til Retsvidenskabens Studium gives hvert

Efteraars Halvaar, dels den almindelige Regel om Forelæsninger, beregnede

for studerende i deres første Studieaar.

De til Civilretterne horende Discipliner fordeles over hele Bienniet.

Frd. 26. Jan. 1821 § 6 mbr. 1, Frd. 30. Decbr. 1839 § 2, Resol. 27. Decbr.

1839, Resol. 2. Novbr. 1849, Adg. 30. Juni 1871 §1 a sidste Punktum og foran § 105
og § 118.

UMskr. 12. Oktbr. 1864 jfr. jur. Fak. Skr. 21. Septbr. s. A. (i Univ. Aarb.
f. 1864-71 I S. 324) og UMskr. 5. Decbr. 1864 jfr. jur. Fak. Skr. 8. Novbr. s. A.

(i Univ. Aarb. f. 1864-71 I S. 324-25).

§ 130.

Lærefagenes Fordeling mellem Docenterne sker efter indbyrdes Over-

enskomst, hvorfor ogsaa Beskikkelsen lyder almindelig paa Professor i Lov-

kyndighed, ikke paa noget bestemt Fag.

Frd. 26 Jan. 1821 § 6 mbr. 2, § 7 og § 6 mbr. 4, Kane. Prom. 4. Octbr.

1800 § 7.

§ 131.

De anordnede Lærefag, beregnede paa det statsvidenskabelige
Studium, ere:

a. politisk økonomi, derunder indbefattet: 1) Videnskabens Historie, 2)

Nationaløkonomiens Theori og Politik, under den sidste navnlig Agri-

kultur-, Industri- og Handelspolitik, alt med særligt Hensyn til Fædre-

landets Lovgivning og Forhold, 3) Finansvidenskab.

Normer f. Univ. 6
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b. Statistik, indbefattende Statistikens Theori, Fædrelandets Statistik i

udførligere Omfang, og komparativ Statistik,

c. offentlig Ret, indbefattende almindelig Statsret, Fædrelandets offent-

lige Ret, saa vel Forfatnings- som Forvaltningsret, og Folkeret,

d. statsvidenskabelig Encyklopædi,

e. retsvidenskabelig Encyklopædi, indbefattende Grundtrækkene af den

danske Civilret, navnlig Formueret, Landboret, Søret, Handelsret og

Næringsret,

f. den nyere Tids politiske Historie, navnlig siden den westphalske Fred.

Forelæsninger over særlige Æmner af Statsvidenskaberne samt theo-

retiske og praktiske øvelser ere fakultative.

I øvrigt er Undervisningens nærmere Ordning overladt til Univer-

sitetslærernes Skjøn om Anvendelsen af de bedste Midler til Formaalets bedste

Opnaaelse.

PI. 10. Avg. 1848 § 1, Bekj. 10. Juni 1851 § 1.

Den i § 129 omtalte Bestemmelse om Studiekursets Tilendebringelse

i et Biennium og de dermed i Forbindelse staaende Planer ere ved Resolu-

tion af 2. Novbr. 1849 gjorte gjældende for hele det rets- og statsvidenskabe-

lige Fakultet, altsaa ogsaa for den statsvidenskabelige Afdeling.

Resol. 2. Novbr. 1849.

§ 133.

De til det statsvidenskabelige Studium hørende Forelæsninger over

den offentlige Rets forskjellige Dele paahvile Fakultetets juridiske Professorer.

Forelæsningerne over den almindelige Statsret udgjøre en Del af Forelæs-

ningerne over den almindelige Retslære. Forelæsningerne over den danske

Statsret ere fælles for de statsvidenskabelige og de juridiske studerende

Forelæsningerne over den danske Retsencyklopædi falde i Regelen sammen

med Forelæsninger, beregnede for yngre juridiske studerende.

Forelæsningerne over den politiske Historie ere paalagte en af Pro-

fessorerne i Historie i det filosofiske Fakultet. Forelæsningerne over den

politiske økonomis forskjellige Dele og Statistik paahvile de særlig for disse

Fag beskikkede Universitetslærere efter indbyrdes Fordeling.

Resol. 17. Marts 1865.

§ 134.

Den paa det lægevidenskabelige Studium beregnede Undervisning

omfatter dels et forberedende, naturvidenskabeligt Kursus, dels de egentlig

lægevidenskabelige Lærefag.

§ 135.

Den forberedende naturvidenskabelige Undervisning omfatter: Botanik,

Kemi, Zoologi og Fysik. Forelæsningerne over disse Fag paahvile de paa-

gjældende Universitetslærere i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet,

som herved have den Pligt saa vidt muligt at indrette dem saaledes, at de
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passe for dem, der have bestemt sig for det lægevidenskabelige Studium.

Hvert Kursus maa ej udstrækkes over to akademiske Halvaar.

Kskr. 23. Apr. 1840, særlig mbr. 2, Bekj. 4. Novbr. 1843, Bckj. 22. Jan. 1858
§ 1, Bekj. 12. Juli 1870 A § 1, UDir. Skr. 13. Apr. 1844 a i. f.

§ 136.

Den egentlig lægevidenskabelige Undervisning omfatter saa vel de

medicinske som de kirurgiske Videnskabsfag, nemlig: normal Anatomi med
anatomisk Dissektion, Fysiologi, Kirurgi, Therapi, almindelig Pathologi

og pathologisk Anatomi, medicinsk Pathologi, kirurgisk Pathologi,

Fodselsvidenskab, medicinsk Klinik, kirurgisk Klinik og kirurgiske Opera-

tioner, Klinik i Hudsygdomme og Syfilis, Klinik i Fodselslære og spæde

Borns Sygdomme, Farmakologi, Ketslægevidenskab og offentlig Hygiejne samt

Ofthalmologi.

Særegne Forelæsninger over mere specielle Æmner og -Øvelser af

anden særegen Karakter end oven for nævnt ere fakultative.

Bekj. 21. Decbr. 1841 § 2, Bekj. 26. Avg. 1851 § 1, Bekj. 31. Maj 1873,

UMskr. 11. Avg. 18'?3 jfr. Resol. 12. Decbr. 1863, Finansloven f. 1866 -67 jfr. UMskr.
6. Jan. 1868, Bekj. 20. Decbr. 1882.

§ 137.

Undervisningsfagenes Fordeling mellem Fakultetets Lærere fastsættes

af Ministeriet ved disses Beskikkelse. I Folge den i Henhold hertil for

Tiden bestaaende Fordeling ere Undervisningsfagene samlede i følgende

Grupper:

Kirurgisk Klinik,

Fysiologi,

Medicinsk Klinik,

Normal Anatomi,

Fodselsvidenskab samt Borne- og Fruentimmersygdomme,

Farmakologi,

Retslægevidenskab og offentlig Hygiejne,

Kirurgi,

Therapi,

Pathologisk Anatomi og de dertil horende Afsnit af den almindelige

Pathologi,

Hudsygdomme og Syfilis,

Ofthalmologi.

Omfordeling ved Overenskomst maa approberes af Ministeriet.

Bekj. 26. Avg. 1851 § 1, Resol. 12. Decbr. 1863, UMskr. 6. Jan. 1868, Bekj.

31. Maj 1873, Bekj. 2U. Decbr. 1882.

§ 138.

Lærerne i normal Anatomi og pathologisk Anatomi samt i operativ

Kirurgi have til Hjælp ved Undervisningen Prosektorer, der antages af Fa-

kultetet og lønnes af den samlede Lonningssum. De vælges alle for et Aar

ad Gangen.

Den kirurgiske Prosektor er til Assistance for Docenten i

6*
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Operationslære ved Operationer og ved Instrumentsamlingen samt for Pro-

fessoren i Anatomi med Præparationer i Dissektionstiden. Ansættelsen kan

forlænges, dog saaledes, at den skal opslaas vakant mindst hvert andet Aar.

For den hos Docenten i normal Anatomi ansatte Prosektor gjælder

det, at Ansættelsen kan vare 5 Aar. Efter denne Tid skal Posten i ethvert

Tilfælde betragtes som vakant, men Gjenvalg kan da finde Sted. Han

skal assistere Docenten ved Undervisningen i Dissektion og ved -Øvelser for

de studerende i Mikroskopi saa vel som ved Forelæsningerne, hvortil han

skal udføre de nødvendige Præparater, og ved Ordningen og Vedligeholdelsen

af den anatomiske Samling. Forfærdigelse af nye Præparater til det normal-

anatomiske Museum godtgjeres særlig.

Prosektor ved den pathologisk-anatomiske Samling, der ej maa beholde

denne Ansættelse mere end 3 Aar, skal assistere Docenten i pathologisk Anatomi

og almindelig Pathologi ved de forefaldende Arbejder paa Museet og ved

Forelæsninger og øvelser. Han skal derhos præparere de dertil egnede

Stykker, saaledes at de kunne opbevares i Museet.

Prosektorernes nærmeste Foresatte ere de paagjældende Universitets-

lærere.

Eesol. 6. Novbr. 1842, Resol. 29. Decbr. 1843 jfr. concl. fac. 14. Apr. 1874,

concl. fac. 31. Maj 1877, concl. fac. 15. Marts 1870.

Resol. 6. Novbr. 1842 jfr. concl. fac. 14. Apr. 1874.

Resol. 6. Novbr. 1842 jfr. concl. fac. 31. Maj 1877.

Resol. 6. Novbr. 1842 jfr. Resol. 29. Decbr. 1843 og concl. fac. 15. Marts 1870.

TJDir. Skr. 14. Apr. 1835, TJMskr. 20. Apr. 1880.

§ 139.

Anvisning til et hensigtsmæssigt Anlæg af det lægevidenskabelige

Studium er givet ved en af Fakultetet den 1. Juni 1866 vedtaget Studie-

plan. Efter denne falde Fagene i tre Hovedgrupper, nemlig: de forberedende

Videnskaber, se oven for § 135, de fundamentale Videnskaber, nemlig Ana-

tomi og Fysiologi, samt de pathologisk-therapevtiske og praktiske Dis-

scipliner, der omfatte alle de andre Lærefag.

Studieplan 1. Juni 1866.

§ 140.

En fuldstændig Forelæsningscyklus over Anatomien afsluttes i Løbet

af omtrent to Aar. Med Hensyn til Materialets Tilvejebringelse til de ana-

tomiske Dissektionsøvelser paahviler det

a. Straffemyndighederne at aflevere Lig af henrettede Forbrydere, af Livs-

fanger og af saadanne Fanger paa Tid, om hvilke efter deres Død

ingen af deres paarørende melde sig for at besørge deres Begravelse;

b. Kjøbenhavns Fattigvæsen at afgive Lig af saadanne Fattiglemmer,

som begraves for offentlig Kegning, (for hvilke der ikke i de nærmeste

Dage efter deres Død vises Interesse fra Slægtninges eller andre

paarørendes Side ved Henvendelse til Fattigvæsenets Bestyrelse i An-

ledning af Begravelsen), og om hvilke Bestyrelsen hverken har eller

har kunnet skaffe sig nogen Kundskab inden Tiden for Begravelsen.

c. Endelig ere Kommunehospitalets og Frederiks Hospitals Bestyrelser be^

myndigede fil) under tilsvarende Betingelser som under b. nævnt, at udle-
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vere Ligene af saadanne paa vedkommende Hospitaler afdode Pa-
tienter, der have været frit liggende og blive begravede paa Hospi-

talets Bekostning.

Studiepl. 1. Juni 1866.
Adg. 12. Septbr. 1685, Reskr. 3. Septbr. 1602, Rcskr. 2. Juni 1730, Adg. 30. Apr.

1736 § 6, Reskr. 20. Juni 1738, Reskr. 3. og 10. Oktober 1738, Reskr 30. Decbr. 1740,
Reskr. 20. Jan. 1741, Reskr. 10. Novbr. 1747, Reskr. 5. Juli 1748, Reskr. 4. Septbr.
1804. Kane. Prom. 16. Oktbr. 1810, Gen. Komm. Koll. Skr. 9. Maj og 20 Juni 1835,
Star. 6. Oktbr. 1835.

Reskr. 20. Jan 1741, Kskr. 21. Septbr. 1810, Kskr. 25. Novbr. 1841.
UMskr. 12. Juli 1877.

§ 141.

Med Hensyn til Obduktion af Lig for den pathologiske Anatomis

Skyld er der for de paa Frederiks Hospital afdode Patienters Vedkommende
truffet følgende Bestemmelser:

1. Sektionen af Ligene fra alle Hospitalets Servicer foretages

i Regelen af Fakultetets Docent i pathologisk Anatomi, dog

forst efter at vedkommende Services Overlæge ved skriftlig Meddelelse

har underrettet Docenten om, at der intet er til Hinder for at fore-

tage Obduktionen.

2. Undtagne fra at obduceres af Fakultetets Docent ere Ligene, naar

vedkommende Overlæge af en bestemt Grund ønsker selv at udføre

Sektionen, naar den afdødes paarørende eller Værger vægre sig ved

at give Tilladelse dertil, og naar det paa Grund af Dødsaarsagen raaa

antages nødvendigt, at der foretages en legal Obduktion.

Fred. Hosp. Dir. Skr. 24. Novbr. 1873.

§ 142.

For den kliniske Undervisning, som det er de studerendes Pligt at

have fulgt, førend de indstille sig til Embedsexamens 2den Del, jfr. neden

for, er der truffet følgende nærmere Bestemmelser:

Bemeldte Undervisning falder i 5 Dele: medicinsk Praktikantklinik,

kirurgisk Praktikantklinik, klinisk Kursus i Hudsygdomme og Syfilis, klinisk

Kursus i Fødselslære og spæde Børns Sygdomme, samt Kursus i Ofthalmo-

logi, der antages at burde gjennemgaas i den anførte Orden i de sidste

3—4 halve Aar af Studietiden, de tre sidst nævnte Kursus særlig i det

sidste Halvaar.

Det kliniske Kursus i Hudsygdomme og Syfilis gjennemgaas i Kom-
munehospitalets Afdeling for disse Sygdomme, Kursus i Fødselslæren og

Børnesygdomme i Fødselsstiftelsen. Til medicinsk Praktikantklinik ville de

studerende, for saa vidt de ikke agte at gjennemgaa dette Kursus i en anden

Hospitalsafdeling, blive modtagne i Frederiks Hospitals tvende medicinske Af-

delinger. Til kirurgisk Praktikantklinik ville de blive modtagne i Frederiks

Hospitals tvende kirurgiske Afdelinger, saafremt de ikke gjennemgaa den

kirurgiske Praktikantklinik paa Kommunehospitalets kirurgiske Afdeling. Kur-

sus i Ofthalmologi gjennemgaas for Tiden paa Docentens kliniske Hospital.

Med Hensyn til Hospitalstjenestens Ordning paa Frederiks Hospital

og paa Kommunehospitalet er der ved Kundgj. 16.^_0ktbr. 1873 fastsat

nærmere Bestemmelser.

Bekj. 31. Maj 1873, jfr. Bekj. 20. Decbr. 1882, Kundgj. lG. Oktbr. 1873
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§ 143.

Det paahviler Direktøren for den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse at

sorge for, at der gives de lægevidenskabelige studerende al den Adgang, som

Stiftelsens Indretning og Tarv tilsteder, til ved samme at erhverve saa vel

theoretisk som praktisk Dygtighed i Akkouchement og Børnesygdomme.

For ældre lægevidenskabelige studerende er der indrettet en obste-

tricisk Klinik, øjemedet hermed er at give de studerende en forberedende

Uddannelse i den praktiske Erkjendelse af Svangerskabet, Fødselen og Barsel-

sengens Fænomener. For denne Klinik ere følgende Kegler fastsatte:

1. Kursus for de studerende er ordentligvis semestrelt, og Adgangen

staar kun aaben for de studerende i det sidste eller næst sidste Se-

mester før Absolvering af den lægevidenskabelige Examens sidste

Afdeling.

. 2. De studerende anmeldes for Overakkouchøren ved Semestrets Begyn-

delse; han skal da sørge for, at der til Fødselsstiftelsens Bestyrelse

indsendes en Fortegnelse over de anmeldte studerende, for at der

kan blive affordret disse Tavshedsløftet før Begyndelsen af Kursus.

3. Undervisningen i Undersøgelse af de til Indskrivning i Fødselsstif-

telsen mødende svangre meddeles en Gang ugentlig af Overakkouchøren

til et Antal af indtil 3 studerende ad Gangen; dog skulle gifte Koner

og førstefødende fritages for at benyttes til Undervisningen, og det

fastholdes som Kegel, at ingen ugift svanger maa undersøges mod
sin Villie.

4. Undervisningen ved Fødesengen, i Barselsengens normale og patholo-

giske Forløb, ledes af Overakkouchøren i 3 til 4 ugentlige Formid-

dagstimer, og benyttes det paa de Tider for Haanden værende Materiale

til Undervisningen, for saa vidt det egner sig dertil. De fødende,

som paa denne Maade blive undersøgte, benyttes ikke til de exami-

nerede Lægers Undervisning. De nødvendige humane og hygiejniske

Hensyn maa omhyggelig iagttages; navnlig maa kun et begrænset

Antal (højst tre) studerende ad Gangen foretage den indvendige Un-

dersøgelse under Fødselen, og i Barselsengsafdelingens Lokale maa der

i Regelen kun meddeles Undervisning til en enkelt studerende ad

Gangen. I Tilfælde af epidemisk Forekomst af Barselfeber kan Ad-

gangen til Stiftelsens Fødeafdeling formenes de studerende.

5. Da Undervisningen navnlig med Hensyn til Fødslernes Forløb kun

er forberedende, ville øvelserne fortrinsvis omfatte de naturlige

Fødsler; men da det er vigtigt, at de studerende før Examensprøven

have iagttaget en saadan Fødsels Forløb indtil dens Slutning, maa det

saa vidt muligt paalægges de studerende at følge en naturlig Fødsel

til Enden og føre Journal over den. De indtegnede studerende maa
derfor i Dagens Løb efter Tur følge Fødselsforløbet hos de fødende,

som have været til Undersøgelse i den kliniske Time. De i den

Henseende nødvendige Explorationer maa imidlertid kun foretages i

Overakkouchørens, Reservelægens eller den kliniske Assistents Nær-

værelse.
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I øvrigt er med Hensyn til Undervisningen i Fodselsvidenskaben

fastsat, at et Kursus over den theoretiske og praktiske Del af Videnskaben

skal tilendebringes hvert Halvaar og forbindes med øvelser paa Kvinde-

billedet (Fantom), forend de kunne stedes til de oven for nævnte øvelser.

Kskr. 23. Apr. 1840 mbr. 7 jfr. Resol. 2. Oktbr. 1882, Resol. 26. Avg. 1872,

Reskr. 23. Marts 1787 Post IV.

§ 144.

For Kandidater er der ved den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse ind-

rettet en praktisk Undervisning i Fodselsvidenskaben, dels en stationær Kli-

nik i Stiftelsen selv, dels en dermed i Forbindelse staaende sideordnet, am-

bulatorisk Klinik paa de Steder i Byen, hvor fødende henvises fra Stif-

telsen til Forplejning hos Jordemødrene. I ethvert Semester gives og afsluttes

et fuldstændigt klinisk Kursus, hvis Varighed nu er 6 Uger; efter at det

kliniske Kursus for studerende er indrettet, skal det imidlertid, om nød-

vendigt, nedsættes til 4 Uger. Naar dette sker, bortfalder Forpligtelsen til

at indsende det fastsatte Antal Fødselsjournaler ved Afgang fra Kursus.

Adgangen til Undervisningen, der i hvert Semester samlet meddeles

et Antal af 12 lægevidenskabelige Kandidater, dog at Direktionen for Stif-

telsen er bemyndiget til at tilstede, at dette Tal overskrides, naar saadant

kan ske uden Betænkelighed, tilstedes kun Kandidater i det første eller

senest i det andet Semester, efter at de have underkastet sig Embeds-

examen.

Bekj. 22 Oktbr. 1849 jfr. Resol. 4. Novbr. 1849, Resol. 26. Avg. 1872 Nr. l
f

Reskr 13. Juni 1838.

Bekj. 22. Oktbr. 1849 Nr. 1 c jfr. Resol. 4. Novbr. 1849.

§ 145.

Det paahviler Professoren i Farmakologi at holde de for de farma-

cevtiske studerende anordnede Forelæsninger over Farmakologi, se foran

§ 94.

De forensiske Forelæsninger ere henlagte" til Docenten i Retslæge-

videnskab og offentlig Hygiejne.

Resol. 10. Novbr. 1866.

§ 146.

Under det filosofiske Fakultet gjælde for Forelæsningsvirk-

somheden i de 3 Hovedgrupper af Fag: Filosofi, Historie og Sprog, de i det

følgende nævnte Regler.

§ 147.

I Filosofi paahviler det skiftevis de 2 normerede Professorer i Filo-

sofi hvert andet Aar at holde en Forelæsningsrække over filosofisk Propædevtik

for de studerende i et paa begge Halvaar fordelt Kursus paa 4 Timer. Om
fornødent, skulle de doublere det enkelte Aars Forelæsninger.

I øvrigt paahviler det Professorerne i Filosofi at foredrage den tneo-

retiske og praktiske Filosofi og Filosofiens Historie, men uden nærmere
Bestemmelse i Henseende til Fordeling eller Valg af Æmner. Ved særlig
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Foranstaltning gives et theoretisk Kursus i Pædagogik paa hojst 4 Timer

ugentlig i et Semester, Examinatorier og Skriveøvelser deri indbefattede.

De paagjældende Universitetslærere beskikkes til at foredrage Filosofi

i Almindelighed, 1 særlig til Professor i Æsthetik.

Bekj. 8. Septbr. 1871 §§ 1 t/g 2.

Fund. 7. Maj 1788 I. § 6.

§ 148.

Professorerne i Historie er det paalagt at foredrage saa vel den al-

mindelige, ældre og nyere Historie, derunder den almindelige Literatur- og

Kulturhistorie, og Geografi, som ogsaa Kundskab om de evropæiske Stater

og især om Fædrelandet, men i Almindelighed uden nærmere Bestemmelse i

Henseende til Fordeling eller Valg af Æmner. Særlig er det paalagt dem

i hvert Halvaar at holde saadanne Foredrag, der nærmest have Hensyn til

deres Tarv, der forberede sig til den filologisk-historiske Skoleembedsexamen

eller Skoleembedsexamen i Historie. Det er herved overladt de paagjældende

Universitetslærere selv nærmere at overlægge med hverandre saa vel angaaende

Gjenstanden for saadanne Foredrag som angaaende deres planmæssige For-

bindelse i Henseende til Indhold, Orden og Tid.

Om den Pligt, der paahviler en Professor i Historie, at holde Fore-

læsninger over politisk Historie for statsvidenskabelige studerende, se oven

for § 133.

De paagjældende Universitetslærere beskikkes til at foredrage Historie

i Almindelighed, Professor Rostgardianus særlig i nordisk Historie og nordiske

Antikviteter. En extraordinær Lærer er beskikket i Kunsthistorie, men uden

at derved nogen Forpligtelse til at holde en Docentplads besat til Besørgelse

af disse Forelæsninger er paalagt Universitetet.

Fund. 7. Maj 17^8 I § 6, UDir. Skr. 5. Decbr. 1818, Adg. 25. Oktbr. 1883
B Nr. 7 jfr. Adg. 2. Febr. 1849 § 6.

Fund. for Rostgaards Legat 18. Avg. 173B (findes i Badens Univ. Journ. f.

1798 S. 29—41), Resol. 26. Juni 1856 jfr. Kons. Skr. 6. Septbr. 1870 og Kons. Skr.

15. Maj 1871 (begge i Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 160-61).

§ 149.

Universitetslærerne i Sprogvidenskaberne beskikkes henholdsvis i

klassisk Filologi (græsk og romersk Filologi og Arkæologi), semitisk- orien-

talske, indisk-orientalske Sprog, de nordiske Sprog (nordisk Filologi, Islands

Historie og Literatur), tysk, fransk, engelsk Sprog og Literatur. De have at

holde Forelæsninger over Forfattere i de paagjældende Sprog samt over alt

det, som ellers henhører til vedkommende Sprog og sammes Literatur, men
i Almindelighed uden nærmere Bestemmelse i Henseende til Fordeling eller

Valg af Æmner.

Med Hensyn til de levende Sprog Tysk, Fransk og Engelsk er det

særlig udtalt, at der skal holdes Forelæsninger over Hovedtrækkene af

Sprogets Udviklingshistorie fra de ældste Tider, i Forbindelse med Grund-

trækkene af de indoevropæiske (jafetiske) Sprogs almindelige Historie og den

sammenlignende Sprogvidenskabs Methode.

Professoren i semitisk-orientalsk Filologi paahviler det særlig at give

de theologiske studerende den fornødne Vejledning i det hebraiske Sprog.
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Professororne i de klassiske Oldtidssprog og i de nordiske Sprog have

i hvert Halvaar at holde saadanne Foredrag, som ere beregnede for deres

Tarv, der forberede sig til den filologisk- historiske Skoleembedsexamen og

til Skoleembedsexamina i disse Fag, dog at det herved er overladt de paa-

gjældende Universitetslærere nærmere at overlægge med hverandre saa vel

angaaende Gjenstanden for saadanne Foredrag som angaaende deres plan-

mæssige Forbindelse i Henseende til Indhold, Orden og Tid.

For den klassiske Filologis Vedkommende indbefatter denne Under-

visning grammatikalsk og lexikalsk Kundskab til det latinske og græske

Sprog, Kundskab til Sprogenes Historie, stottet til Kjendskab til Grund-

trækkene af de indoevropæiske (jafetiske) Sprogs almindelige Historie og til den

sammenlignende Sprogvidenskabs Methode, Kritik og Fortolkning af Oldtidsskrif-

terne, en sammenhængende videnskabelig Oversigt, dels over Oldtidens Hi-

storie i AJmindelighed, dels over den antike Aands Udviklings Hovedsider,

navnlig den borgerlige Forfatning og Gudelære samt Literaturens og Kunstens

Historie.

I den nordiske Filologi omfatter denne Undervisning det danske

Sprog i dets nu værende Skikkelse og dets Udviklingshistorie (derunder ind-

befattet dets Dialekter) den nordiske Sproghistorie i det hele og Grund-

trækkene af de indoevropæiske (jafetiske) Sprogs almindelige Historie og den

sammenlignende Sprogvidenskabs Methode, den danske Literaturs Historie i

dens hele Udstrækning med de nødvendige Hovedtræk af Folkets og Kul-

turens Historie, Oversigt over den islandske og den gammelnorske Literaturs og

Kulturs Historie, Oldsproget i grammatikalsk og lexikalsk Henseende, Hoved-

punkterne i det svenske Sprogs og den svenske Literaturs Historie.

Fund. 7. Maj 1788 I. § 6.

Adg. 25. Oktbr. 1883 B. Nr. 4—6.
Kons. Skr. 11. Decbr. 1875.

UDdir. Skr. 5. Decbr. 1818.

Adg. 2. Febr. 1849 § 3 jfr. Adg. 25. Oktbr. 1883 B. Nr. 2 og 3 samt D.

Adg. 2. Febr. 1849 § 5, Bekj. 13. Avg. 1873 jfr. Adg. 25. Oktbr. 1883 B.

Nr. 1 og D.

§ 150.

Undervisningen i det mathematisk-naturvidenskabelige

Fakultet omfatter Mathematik, Astronomi, Fysik, Kemi, Zoologi, Botanik

og Mineralogi.

Universitetslærerne beskikkes i de saaledes betegnede Fag.

Undervisning ud over det til Universitetsundervisningen fornodne

meddeles ved Fakultetet, for saa vidt det følger af den visse Lærere ved

den polytekniske Læreanstalt paalagte Forpligtelse at holde de til deres

Fag horende Forelæsninger ved Universitetet.

Kuudgj. 18. Septbr. 1850 § 1, Fund. 7. Maj 1788 1 § G.

L. 25. Marts 1871 § 3, sidste Punktum.

§ 151.

Undervisningen i Mathematik omfatter alle Dele af den rene og an-

vendte Mathematik samt Mathematikens Historie, Undervisningen i Fysik:

mekanisk Fysik, Optik, Varmelære, Magnetisme, Elektricitet og Fysikens Hi-

Normer f. Univ. •
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storie. Professoren i Astronomi paahviler det at anstille de dertil hørende

Observationer.

Med Undervisningen i Fysik, Kemi og Botanik paahviler det Uni-

versitetslærerne at forbinde de fornødne praktiske øvelser og Ex-

kursioner.

Fund. 7. Maj 1788 I §§ 5 og 6, Mg. 25. Oktbr. 1883 B Nr. 8 og 9, Reskr.

14. Jan. 1785 § 4.

Reskr. 19. Apr. 1788 i. f.

§ 152.

Det paahviler særlig Lærerne under dette Fakultet i Fysik, Kemi,

Zoologi og Botanik at holde de for den lægevidenskabelige Forberedelses

Examen beregnede Forelæsninger og øvelser. Med Hensyn til Zoologi og

Botanik paahvile disse Forelæsninger den normerede Professor. 1 øvrigt beror

Fordelingen paa Aftale.

Den særlig i Planteanatomi beskikkede Docent er det paalagt at

holde de botaniske Forelæsninger for formacevtiske studerende, hvor-

imod Overtagelsen af de farmacevtiske studerendes Undervisning i Kemi beror

paa Fordeling ved Aftale mellem Lærerne.

Universitetslærerne ved dette Fakultet ere endelig forpligtede til at

holde alle de Forelæsninger og øvelser for studerende ved den polytekniske

Læreanstalt, som henhøre under deres Fag. Fordelingen af disse Forelæs-

ninger beror paa den for Studierne ved den polytekniske Læreanstalt

gjældende Undervisningsplan.

Jfr. oven for §§ 135 og 94 litr. h og c.

§ 153.

Andre end de i de foregaaende §§ nævnte Videnskabsfag ere ikke

Led af den normerede Undervisning, men kunne foredrages af en særlig be-

skikket extraordinær Docent.

Resol. 13. Novbr. 1844 § 5.

VL Examina.

§ 154.

Ved Universitetet holdes dels Examina for de studerende, dels en

Række Prøver for andre end de studerende. De først nævnte Examina hen-

føres atter til 2 Klasser, nemlig de akademiske Examina, som dels have

til Hensigt at skaffe Forvisning om de studerendes Flid og Fremgang, dels

skulle supplere en Mangel i Betingelserne for at erhverve akademisk Borger-

ret, og de egentlige Embedsexamina, som have til Hensigt at skaffe Kjend-

skab til Kandidatens Duelighed til det Embede eller Livskald, han attraar.

En blandet Karakter har efter den nyere Ordning den lægevidenskabelige
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Forberedelses Examen, og uden for den nævnte Inddeling staa Magister-

konferenser.

Fuml. 7. Maj 1788 III § 1. V § 4 og VI § 2 Nr. 6 jfr. neden for om do en-

kelte Examina og Magisterkonferenser.

§ 155.

Enhver, der indstiller sig til nogen for Studenter anordnet Universitets-

prove, skal bevise, at han ordentlig og stadig har hørt Forelæsninger i de

Videnskaber, Exaraen angaar, hvad enten Forelæsningerne holdes af de ved Uni-

versitetet ansatte Lærere — fast ansatte eller ansatte paa Tid — eller af

Privatdocenter, og hvad der i ovrigt ved de særlige Examina maatte kræves.

Dispensation fra Fordringen om Forelæsninger kan meddeles af ved-

kommende Examensmyndighed (Fakultet). Den, der paa Grund af Fattigdom,

godtgjort ved testimonium paupertatis, har været nødt til at forlade Universi-

tetet, forend han har endt sine Studier, har Ret til at indstille sig til

Examen uden den anførte Betingelse, naar han godtgjør at have fulgt en

Anvisning til at fortsætte sine Studeringer, der efter hans ønske skal med-

deles ham af vedkommende Professor.

Fund. 7. Maj 1788 I § 11, Kons. Skr. 3. Febr. 1841.

UMskr. 24. Jan. 1884, UMskr. 27. Novbr. 1868.
g

§ 156.

Alle mundtlige Examina, som holdes ved Universitetet, cre offentlige,

for saa vidt der ikke ved særlig kgl. Resolution er truffet anden Bestem-

melse. De skriftlige Prøver holdes for lukkede Døre under Opsyn; de

større Opgaver til Magisterkonferenser samt den ene af de skriftlige Opgaver

for kvindelige theologiske studerende besvares dog hjemme. Der er

tillagt hver Opsynsmand 1 Kr. pr. Time.
Fund. 7. Maj 1788 III § 13, IV § 1 i. f. og § 4, Bekj 7. Marts 1865 § 3,

Bekj. 28. Juni 1876 § 2, Kons. Skr. 14. Septbr. 1844.

§ 157.

Ved alle Examina skal tilbørlig Orden og Anstændighed iagttages

under passende Straf for dem, som maatte gjore sig skyldige i noget der-

imod stridende. De, der indfinde sig som Tilhørere, bør forholde sig stille

og rolige, da de ellers ikke skulle have Tilladelse til at overvære Prøverne.

Fund. 7. Maj 1788 III § 13 mbr. 2 og IV § 1 i. f.

§ 158.

Examenssproget er nu ved alle Examina Dansk, for saa vidt ikke

anden Bestemmelse er truffet. Det har været tilladt Svenske at benytte

deres Modersmaal saa vel ved Besvarelsen af skriftlige Opgaver som ved de

mundtlige Prøver. Den tysktalende Kandidater fra Hertugdømmerne før Ad-

skillelsen tillagte Ret til at benytte deres Modersmaal ved den lægeviden-

skabelige Embedsexamen maa endnu tilkomme saadanne Kandidater, som i

Henhold til Fredstraktaten have bevaret Indfødsret i Danmark.
Fund. 7. Maj 178S IV § 15, Instr. 3. Apr. 1789 § 7, Frd. 26. Jan. 1821 § 9,

sol. 13. Decbr. 1835, Frd. 30 Decbr. 1839 § 8. Bekj. 18 Maj 1847 § 3, Bekj.

13. Novbr. 1847. Bekj. 23. Decbr. 1849 § 1. Resol. 16. Decbr. 1837, Bekj. 13. Avg.

1873 § 1 jfr. Adg. 2. Febr. 1849 § 8. Adg. 25. Oktbr. 1883 A § 5, B Nr. 4. 5 og 6,

PI. 30. Jan. 1838 § 4 a, c og d, Kundgj. 16. Novbr. 1864 Art. XIX.

7*
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§ 159.

Naar en Examinand gjor sig skyldig i ulovligt Forhold under skrift-

lige Prøver ved enten at benytte sig af en andens Hjælp, eller benytte

andre utilladte Hjælpemidler, eller give Hjælp til andre, eller vise Ulydighed

mod Opsynsmændene, afvises han fra Examen.
Bekj. 8. Septbr. 1832 § 2, Regler 20. Marts 1844 Nr. 4, Regler 14. Decbr.

1863 Nr. 3, Regler 17. Marts 1880 Nr. 5.

§ 160.

Ingen for flere fælles Examen, holdes mere end 2 Gange om Aaret,

for saa vidt ikke særlig Bestemmelse er truffet. I det første akademiske

Halvaar er Examenstiden mellem den 7de og 3 lte Januar, i det andet mellem

10de Juni og 9de Juli, alle de nævnte Dage medregnede. Dog kan ved

de større Examina, hvis mundtlige Del vil medtage hele denne Tid, den

skriftlige Examen holdes inden Forelæsningernes Ophor, men uden at disse

derved afbrydes. Dersom saa mange skulde anmelde sig til Examen, at det

kan forudses, at samme i Januar Maaned ikke kan tilendebringes inden den

nævnte Tid, da Forelæsningerne i det andet akademiske Halvaar skulle be-

gynde, skal det være det vedkommende Fakultet tilladt at udsætte Forelæs-

ningernes Begyndelse nogle Dage efter Examens Tilendebringelse; men det

har da inden 1ste Februar at gjøre Indberetning til Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet, saa vel om Dagene, paa hvilke Examen sluttes og

Forelæsningerne begynde, som om Aarsagen til Overskridelsen af den an-

ordnede Tid. Fra de her foreskrevne Regler undtages alene: den lægeviden-

skabelige Forberedelses Examens botaniske Del, hvilken bliver særlig at holde

i Oktober Maaned (foruden, efter mangeaarig Brug, tillige i Juni Maaned),

hvorimod dens kemiske, fysiske og zoologiske Del henlægges til de almindelige

Examenstider ; den botaniske Prøve for Farmacevter, for hvilken samme
Regel skal gjælde; den lægevidenskabelige Embedsexamens Prøver i praktisk

Anatomi og Operationer, hvilke for dem, som ville underkaste sig Examen om
Sommeren, blive særskilt at holde i Ugen efter Paaske. Prøver, som

holdes for enhver enkelt, som indstiller sig, kunne holdes til en hvilken som

helst, af vedkommende Myndigheder nærmere bestemt Tid (Magister-

konferens, praktisk Prøve ved filologisk-historisk Embedsexamen).
Bekj. 13. Maj 1850 § 4, Bekj. 7. Marts 1865 § 3, Concl. fac. 24. Marts 1867.

§ 161.

Kjendelser for Examen erlægges, førend vedkommende bliver stedet til

at begynde Examensprøven.

Om enhver bestaaet Examen udstedes Examensvidnesbyrd paa Stempel-

papir til 1 Kr.

Stemplingen af Examensvidnesbyrd kan foretages af Udstederen af

disse Vidnesbyrd. Universitetets Pedeller ere bemyndigede til at udfærdige

Karaktersedler for alle ikke afsluttende Examina, som tages ved Universitetet.

Der er derhos tillagt dem Ret til at kassere de disse Karaktersedler paa-

klæbede Stempelmærker under nærmere bestemte Betingelser.

Kons. Skr. 18. Decbr. 1866.

St. L. 19. Febr. 1861 § 70 jfr. L. 21. Marts 1874, IMskr. 15. Apr. 1863.

UMskr. 6. Apr. 1881, Bekj, 12. Juni 1882.
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§ 162.

Samtlige Fakulteter og Examenskommissioner gjore efter Tilende-

bringelsen af Examina Indberetning til Undervisningsministeriet om disses

Udfald, det rets- og statsvidenskabelige Fakultet tillige til Justitsministeriet.

Instr. 9 Juni 1786 § 8, Fund. 7. Maj 178S I § 18, Instr. 3. Apr. 1789 § 12,

Reskr. 3. Oktbr. 1820.

§ 163.

Den for en engang bestaaet Examen erhvervede Karakter har Gyldig-

hed, selv om paagjældende paa ny indstiller sig til samme Examen og ikke

opnaar et gunstigere Kesultat.

Et af Universitetet meddelt Vidnesbyrd om Examen giver ikke

Kandidaten en formelig Ret til at beholde den i samme indførte Ka-

rakter for det Tilfælde, at Proven af en eller anden Grund maatte være

ugyldig; Optagelsen i de trykte Lister over Examens Udfald indeholder

ikke en egentlig, med Retsvirkning forbundet Anerkjendelse af hver enkelt

Proves Gyldighed.

UDir. Skr. 31. Oktbr. 182G, Concl. fac. 27. Septbr. 1862 jfr. jur. Fak. Skr.

10. Apr. 1845.

UMskr. 4. Oktbr. 1858.

I De akademiske Examina.

a. Tillægsexamen efter Bekjendtg]øreise af 22 Maj 1874

§ 164.

Den Tillægsexamen, som de i Bekjendtgj øreise 22. Maj 1874 nævnte

Personer have at underkaste sig, jfr. foran § 70, for at erhverve akademisk

Borgerret uden at underkaste sig Afgangsexamen ved de lærde Skoler, er

ordnet forskjellig, eftersom de paagjældende ville erhverve akademisk Borgerret

i sproglig-historisk eller i mathematisk-naturvidenskabelig Retning.

§ 165.

Tillægsexamen for dem, der ville erhverve akademisk Borgerret i

sproglig-historisk Retning, indbefatter en Prøve i dansk Stil, Latin, Græsk,

Historie og Fransk af samme Omfang og Art, som for Afgangsexamen ved

de lærde Skoler i sproglig-historisk Retning er fastsat ved Adg 5. Avgust

1871 § 5 (med Hensyn til Pensa efter § 4 b 1 og 2 og § 5 b 1 og 2,

som for Privatister er bestemt) jfr. Adg. 16. Juni 1882, dog at der i

Modersmaalet kun skrives en Udarbejdelse over en frit valgt Opgave.

Der gives for Prøven tre Karakterer i Latin, der hver regnes enkelt,

og en i Dansk, Græsk, Historie og Fransk, der fordobles; til at bestaa

fordres Værdien af 11 Godt o: 55 Points.

Jjekj. 22. Maj 161 i § 2.
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§ 166.

Tillægsexamen for dem, der ville erhverve akademisk Borgerret i

mathematisk-naturvidenskabelig Retning, indbefatter en Prove i dansk Stil,

Historie og Fransk af samme Omfang og Art, som ved Adg. 5. Avgust

1871 § 5 jfr. Adg. 6. Juni 1882 er foreskrevet, dog at der i Moders-

maalet kun skrives en Udarbejdelse over en frit valgt Opgave, samt en Prøve

i Latin i det Omfang og i den Form, som er foreskrevet for 4de Klasses

Hovedexamen ved nævnte Adgs. § 3 Nr. 4 sammenholdt med § 2 Nr. 3,

jfr. Adg, 16. Juni 1882 Nr. 4, og derhos, for saa vidt de ikke ere poly-

tekniske Kandidater, en Prøve i Naturlære efter Adg.s § 5 c. 2 sammen-

holdt med § 4 c. 2.

Der gives en Karakter i hvert Fag, hvoraf den i Latin fordobles,

saa at der fremkommer 6 (for polytekniske Kandidater 5) Karakterer.

Til et bestaa fordres Værdien af 6 Godt o: 30 Points, for polytekniske

Kandidater Værdien af 5 Godt o: 25 Points. For dem, der have under-

kastet sig 4de Klasses Hovedexamen for studerende Disciple bortfalder

Prøven i Latin, naar de for dette Fag have erholdt mindst mg -f- ved

Skolens Examen. I modsat Fald maa de underkaste sig samme Prøve

i Latin som de øvrige. Til at bestaa kræves der, naar Latin bortfalder,

Værdien af 4 Godt (20 Points).

Bekj. 22. Marts 1874 § 3.

§ 167.

Prøven holdes ved Universitetet af en dertil dannet Komite, der

sammensættes af samtlige Universitetslærere i de til Tillægsexamen hørende

Fag. Komiteen vælger selv sin Formand. Det paahviler denne nærmere at

ordne, hvilke to Universitetslærere der skulle fungere som Dommere i de en-

kelte Fag. Han er bemyndiget til, naar det behøves, ogsaa at henvende sig

til Professorer uden for Kommissionen om at assistere ved Censuren i Fransk.

Bedømmelsen af de skriftlige Examensarbejder sker af to af Komiteens Med-

lemmer. Ved den mundtlige Prøve er foruden Examinator et andet Medlem

af Komiteen tilstede som Censor.

Bekj. 22. Maj 1874 § 4, concl. fac. 30. Marts 1880, concl. fac. 3. Apr. 1880.

168.

De, der ville underkaste sig Prøven, have inden hvert Aars 1 ste Maj

skriftlig at anmelde dette, under Vedlæggelse af de fornødne Bevisligheder

for Tilstedeværelsen af de ommeldte Betingelser for at stedes til Prøven, for

Formanden for Examenskomiteen.

Bekj. 22. Maj 1874 § 5.

§ 169.

Ved Indtegningen til Proven erlægges i Examensgebyr af hver

Examinand 14 Ki\

Bekj. 22. Maj 1874 § G.
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b. Tillægsexamen efter Anordning af 1ste Juli 1872.

§ 170.

De Studenter, der have bestaaet den mathematisk- naturvidenskabelige

Afgangsexarnen eller Tillægsexamen i mathematisk-naturvidenskabelig Retning,

inaa, for at kunne indstille sig til den theologiske eller fuldstændige juridiske

Embedsexamen, underkaste sig en Tillægsexamen ved Universitetet, henholdsvis

i Latin og Græsk og i Latin.

L. 1. Apr. 1871 § 7 i. f. og Adg. 1. Juli 1872.

§ 171.

Ved denne Tillægsexamen kræves ganske det samme som i Henhold

til Adg. 5. Avgust 1871 § 4 b 1 og 2 og § 5 b 1 og 2 jfr. Adg.

1G. Juni 1882 Nr. 13 og 1 4 ved Afgangsexarnen fordres i Latin og

Græsk af dem, som følge den sproglig-historiske Retning.

Adg. 1. Juli 1872 St. 2.

§ 172.

Prøven, der kan tages om efter
1k Aars Forløb og hvis Udfald kun

betegnes ved Bestaaet eller Ikke-bestaaet, holdes 2 Gange aarlig i de sæd-

vanlige Examensterminer af Professorerne i den klassiske Filologi samt en

Professor henholdsvis af det theologiske eller det juridiske Fakultet som

Censor.

Adg. 1. Juli 1872 St. 3, jfr. Vedtag, af Kom. 31. Jan. 1878.

§ 173.

Ingen kan indstille sig til Embedsexamen for to Aar efter , at han

har bestaaet denne Tillægsexamen.

Adg. 1. Juli 1872 St. 4.

§ 174.

Den, der indstiller sig til denne Examen, erlægger 4 Kr.

UMskr. 31. Maj 1876.

c. Præliminærexamen for studerende fra fremmede Universiteter.

§ 175.

Ved Bekjendtgjørelse af 20. December 1833 er anordnet en Præ-

liminærexamen, som studerende, der have været immatrikulerede ved et

fremmed Universitet og der bivaanet Forelæsninger i mindst et Aar, og agte

at tage Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet, skulle underkaste sig

efter at være immatrikulerede, saafremt de ønske sig fritagne for den al-

mindelige Afgangsprøve og den filosofiske Prøve. Fritagelse for at under-

kaste sig denne Præliminærexamen gives dog regelrmessig under de i § 77

angivne Betingelser. Skulde der endnu blive Sporgsmaal om at underkaste

sig den, maatte en nærmere Ordning træffes for under de forandrede Ex-
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amensforhold at fyldestgjore den Grundsætning i Bekjendtgjørelsens § 2, at

den skal indrettes i Overensstemmelse med, hvad der er foreskrevet for

Afgangsprøven og den filosofiske Prove.

Bekj. 20. Decbr. 1833, Resol. 4. Jan. 1854.

d. Den filosofiske Prøve.

§ 176.

Enhver studerende, der vil stedes til en af Universitetets Embeds-

examina eller til en Magisterkonferens, skal forinden have underkastet sig

en Prøve med Hensyn til et forberedende filosofisk fctudium og bestaaet

den. Ved kgl. Resolution er herfra dispenseret. Studenter, der have underkastet

sig fuldstændig polyteknisk Examen og ville aspirere til Universitetets Rejse-

stipendier eller dermed i Klasse staaende større Stipendier, maa ligeledes

underkaste sig denne Prøve.

Bekj. 7. Septbr. 1850 § 1, Resol. 19. Decbr. 1852, Bekj. 22. Maj 1874 Nr. 7,

Resol. 8. Jan. 1841.

§ 176.

Den ved kgl. Resolution af 8. Januar 1841 fastsatte særlige Prøve,

for at polytekniske. Kandidater, som havde underkastet sig Afgangsexamen,

kunde erhverve de Studenter, der havde underkastet sig den filosofiske Prøve,

forbeholdte Rettigheder, er bortfaldet ved O mordningen af den ældre filo-

sofiske Prøve.

Resol. 8. Jan. 1841 Nr. 2 og 3 jfr. Bekj 7. Septbr. 1850.

§ 178.

Den filosofiske Prøves Gjenstand er filosofisk Propædevtik, saaledes

som denne i et Kursus paa det akademiske Aars to Semestre med fire

ugentlige Timer er foredraget af en af de filosofiske Professorer.

Prøven er mundtlig og der gives en enkelt Karakter for den, saa-

ledes at Temmelig godt er Betingelse for, at Prøven anses for bestaaet.

Bekj. 8. Septbr. 1871 §§ 1-3 jfr. Bekj. 7. Septbr. 1850 § 3.

§ 179.

Prøven holdes i de to sædvanlige Examenstider om Aaret efter fore-

gaaende Indtegning hos det filosofiske Fakultets Dekanus (ved Pedellen). Ingen kan

stedes til Prøven før et Aar efter, at han er immatrikuleret ved Universitetet;

dog er Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet bemyndiget til at

bevilge Undtagelse herfra, hvor særlige Omstændigheder tale derfor- Saadan

Undtagelse er dog kun bevilget paa Betingelse af, at den paagjældende blev

examineret paa Grundlag af et fuldstændigt Forelæsningskursus.

Bekj. 7. Septbr. 1850 § 3, UMskr. 24. Jan. 1884, Bekj. 8. Septbr. 1871 § 4,

UMskr. 12.0ktbr. 1876, UMskr. 13. Novbr. 1877.

§ 180.

Om Udfaldet af Proven meddeles skriftligt Vidnesbyrd, underskrevet

af Pedellen.
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Ved Indtegningen erlægger hver studerende 4 Kr.

Bekj. 7. Septbr. 1850 § 4 i. f., UMskr. 6. Apr. 1881.

Bekj. 7. Septbr. 1850 § 5 jfr. UMskr. 3. Juni 1851.

e. Prøve i Hebraisk for theologiske studerende.

§ 181.

For at kunne stedes til theologisk Embedsexamen skal den theolo-

giske studerende forinden have bestaaet en Prøve i Hebraisk ved Universi-

tetet, til hvilken han har at opgive 40 Kapitler af Genesis og 15 Kapitler

af Profeterne, efter nærmere Aftale med Universitetslæreren i de semitisk-

orientalske Sprog.

Udfaldet af denne Prøve, der holdes af den nævnte Universitets-

lærer, betegnes med admissus eller non admissus, dog saaledes, at der til

admissus som en Udmærkelse kan føjes »cum laude«. Den, der erklæres

non admissus, har at underkaste sig Prøven paa ny, førend han kan stedes

til theologisk Embedsexamen. I Gebyr erlægges 3 Kr. 33 -0.

Bekj. 8. Novbr. 1858 § 3, L. 1. Apr. 1871 § 4, Kons. Skr. 11. Decbr. 1875,

Bekj. 29. Jan. 1839 II. B. 2.

f. Prøve i Latin for theologiske studerende.

§ 182.

Førend nogen kan stedes til theologisk Embedsexamen, maa han

have underkastet sig en særlig Prøve i det latinske Sprog. Adgang til

Proven have kun de studerende, som godtgjøre, at de i mindst 2V2 Aar

have dyrket det theologiske Studium. Prøven bestaar i en skriftlig Over-

sættelse af et opgivet Sted og i en mundtlig Oversættelse af nogle forelagte

Steder af de latinske Kirkefædre. Prøven, der holdes i de to sædvanlige Ex-

amenstider, sker ved det theologiske Fakultet. Den skriftlige Prøve, der gaar

forud for den mundtlige, holdes under behørigt Tilsyn, og bedømmes af to

Censorer, af hvilke den ene udfører den mundtlige Examination i den andens

Overværelse som Censor. Dog kan den ene af disse Funktioner med Mini-

steriets Samtykke overdrages til en dertil egnet Videnskabsmand, som ikke

er Medlem af Fakultetet. Udfaldet af Prøven betegnes ved de samme Ka-

rakterer, som ere anordnede for den theologiske Embedsexamen, saaledes at

Karakteren Non contemnendus ikke udelukker fra Adgang til Embedsexamen

og at de, som ikke opnaa denne Karakter, kunne underkaste sig Prøven

paa ny efter et halvt Aars Forløb. Karakteren for Prøven indføres i Vid-

nesbyrdet, der meddeles for aflagt theologisk Embedsexamen. Kjendelse

erlægges ikke.

Bekj. 23. Decbr. 1849 § 2, Bekj. 13. Maj 1850 § 4. UMskr. 12. Oktbr. 1850.

g. Forberedelses Examen for lægevidenskabelige studerende.

§ 183.

Ingen maa indstille sig til den lægevidenskabelige Embedsexamen,

Nonner f. (niv. 8



58

med mindre han i det mindste 1 Aar forinden har underkastet sig en For-

beredelses Examen i Kemi, Fysik, Zoologi og Botanik. Den, der mere end

en Gang indstiller sig til denne Examen, maa ikke stedes til den lægeviden-

skabelige Embedsexamen for et Aar, efter at han sidste Gang har under-

kastet sig denne Examen. Om Tiden, naar den holdes, se foran § 1GO.

Bekj. 4. Novbr. 1843 § 2. Bekj. 22. Jan. 1858.

§ 184.

Proven i Kemi omfatter dels en mundtlig Prøve, dels en praktisk

Prove i kvalitativ uorganisk Analyse. Ved den mundtlige Prove examineres

i Indledningen, den almindelige Kemi og den organiske Kemi samt desuden

i Hovedsætningerne af Læren om Imponderabilierne.

Til Udforeisen af den praktiske kemiske Prove maa anvendes otte

Timer. Ved Proven maa ikke benyttes nogen trykt eller skreven Vejledning.

Over Arbejdet og dets Resultat gives en kort skriftlig Beretning.

Ved Proven i Fysik fordres en almindelig Oversigt over Fysikens

Resultater i samme Omfang som ved de lærde Skolers Afgangsexamen for

Studenter af den mathematisk-na turvidenskabelige Retning, men med Forbi-

gaaelse af alle Enkeltheder, undtagen i følgende, særlig for det lægeviden-

skabelige Studium vigtige Afsnit, nemlig: Bestemmelse af Legemernes Vægt-

fylde, Haarrorsvirkning og Diffusion, Vædskens Bevægelse i Rør, Lydlære,

især med Hensyn til Lydens Frembringelse og Forplantelse, Lyslære med

særegent Hensyn til Synet med uvæbnet og væbnet øje, Galvanisme, An-

vendelserne af Elektromagnetisme, Induktionsstromme og Magnetoelektricitet.

Ved Proven i Zoologi fordres Kjendskab til Dyrerigets forskjellige

Klassers og Ordeners ydre og indre Karakter samt de enkelte Slægters og

Arters, der enten i fysiologisk eller farmakologisk Henseende have særlig

Interesse for det lægevidenskabelige Studium,

Ved Proven i Botanik kræves Kjendskab til Grundsætningerne om
Læren om Planternes ydre og indre Former, Livsforretninger og Klassifikation

samt Kjendskab til Lægeplanterne, især de indenlandske.

Bekj. 4. Novbr. 1843 § 4, Bekj. 12. Juli 1870 A § 1, UDir. Skr. 13. Apr. 1844.

UMskr 12. Decbr. 1871 a.

Bekj. 22. Jan. 1858 § 1 jfr. L. 1. Apr. 1871.

UDir. Skr. 13. Apr. 1844.

UDir. Skr. 13. Apr. 1844.

§ 185.

Examinatorer ved denne Prove ere de paagjældende Professorer i det

mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. For saa vidt de to Universitets-

lærere i Kemi begge have Del i denne Undervisning i Kemi, alternere de ved

Proven i dette Fag. Som Censorer fungere dels en af disse Examinatorer

blandt Mænd uden for det lægevidenskabelige Fakultet valgt, dels en af dette

Fakultet blandt dets egne Medlemmer valgt Censor, hvilke Valg ikke

behøve Undervisningsministeriets Billigelse. De Censorer, der staa uden for

Universitetslærernes Kreds, erholde et Honorar af 1 Kr. for hver indtegnet

Kandidat.

Bekj. 4. Novbr. 1843 § 3, Bekj. 22. Jan. 1858 §2, UMskr. 12. Decbr. 1871 c,

Bekj. 12. Juli 1870 A § 3, UMskr. 9. Maj 1871, UMskr. 18. Decbr. 1871.
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§ 186.

For hver af de fem Fag gives en Specialkarakter, der bliver den,

som i det mindste to af de Bedømmende ere enige om. Den betegnes som

Laudabilis præ ceteris, Laudabilis, Haud illaudabilis lmi gradus, Haud il-

laudabilis 2di gradus, Non contemnendus. Den tidligere Regel, at ingen

havde bestaaet Examen, som for noget enkelt Fag havde faaet Karakteren

Non contemnendus eller Nul, er ophævet.

De fem Specialkarakterer tages med i Beregningen af Hovedkarakteren

til den lægevidenskabelige Embedsexamen saaledes, at Specialkaraktererne

for Zoologi, Botanik og Fysik sammenregnes til en Karakter, og Special-

karaktererne for den mundtlige og praktiske Prove i Kemi ligeledes til en

Karakter, hvilke Karakterer have samme Værdi som Specialkaraktererne ved

Embedsexamen.

Sammenregningen af de fem Specialkarakterer til de to Fælles-

karakterer sker paa samme Maade som Beregningen af Specialkaraktererne

ved den lægevidenskabelige Embedsexamen, saaledes, at der er tillagt Special-

karaktererne de samme Værdier i Points som ved Embedsexamen, og at

Summen af de sammenlagte Points divideres med Karakterernes Antal.

Bekj. 12 Juli 1870 A § 1 i. f., TJDir. Skr. 13. Apr. 1844, UMskr 11. Novbr.

1870 I., UMskr. 15. Juli 1870.

Bekj. 12. Juli 1870 A § 2, UMskr. 15. Juli 1370.

UMskr. 11. Novbr. 1870 I.

§ 187.

Gebyret for denne Examen er 8 Kr.

Bekj. 4. Novbr. 1843 § 6 og UMskr. 12. Decbr. 1871 b.

II. Embedsexamina.

§ 188.

Enhver, som vil stedes til nogen Embedsexamen ved Universitetet,

skal mindst 6 Uger i Forvejen indgive til vedkommende Examensmyndighed

en skriftlig Begjæring (Petitum), indeholdende Oplysninger om Navn, Alder,

Fødested, Forældre, naar og fra hvilken Skole eller Dimissor han er di-

mitteret, Udfaldet af Afgangsexamen og den filosofiske Prøve, oplyst ved

fornødne Vidnesbyrd, hvorledes han har dyrket sit Studium, hvilke Fore-

læsninger han har hørt, og hvilke Hjælpemidler han har betjent sig af.

Fund. 7. Maj 1788 IV. § 3, Frd. 26. Jan. 1821 § 8.

§ 189.

Embedsproverne bestaa af en skriftlig og mundtlig Del, hvor ingen

anden særlig Bestemmelse er truffet, hvortil ved enkelte knytter sig en

praktisk Prøve. Den Kandidat, hvis skriftlige Besvarelse befindes saa slet,

at hans Uduelighed allerede deraf kan kjendes, kan ikke stedes til Fortsæt-

telse af Prøven. Ved alle saa vel skriftlige som mundtlige Spergsmaal

skal det iagttages, at Examinatorcrne ikke binde sig til nogen Lærebog eller

8*
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sammes Udtryk, men at der gives Kandidaten Anledning til at vise sin

Indsigt i Tingene og Sandhederne selv, da altid de ellers rigtige og til-

strækkelige Svar, som Examinandus giver med sine egne Ord, fremfor dem,

han har lært uden ad af en Lærebog, ved Censuren skal agtes for

de bedste.

Med Hensyn til den mundtlige Prøve er det for den juridiske Em-
bedsexamen udtalt, at den som Fortsættelse af den skriftlige bor give de

Kandidater, som enten slet ikke eller ikke tilstrækkelig have besvaret en

eller anden Kvæstion, Anledning til at besvare den eller videre udføre

deres Svar, rette Fejlene og nojere udvikle deres Tanker. Foruden dette,

hvis Anvendelse beror paa et Skjøn af Examinator, skal der i hver Disciplin

vælges et Hovedæmne, i hvilket det vigtigste gjennemgaas, og derved altid

omhyggelig ses paa Sporgsmaalenes Sammenhæng, alt saaledes, som Æmnet
selv kan give Anledning til. Analogien af disse Grundsætninger vil, saa vidt

Forholdene tillade det, være at anvende ved andre Embedsexamina.

Fund. 7. Maj 1788 IV §§ 4 og 5, Frd. 26. Jan. 1821 § 9.

Instr. 3. Apr. 1789 § 6 jfr. IJDir. Skr. 16. Septbr. 1826 og Bekj. 7. Marts
1865.

§ 190.

Embedsexamina holdes af Examinatorer og Censorer i Forening.

Examinatorer ere de vedkommende Universitetslærere. De deltage med Cen-

sorerne i Bestemmelsen af de skriftlige Opgaver og Examenskaraktererne.

Fund. 7. Maj 1788 IV. § 5, § 1 mbr. 2 og § 4 jfr. L. 25. Marts 1871 § 9,

UMskr. 18. Apr. 1871 jfr. Vedtag. 1. Juli 1871,Vedtag. 24. Novbr. 1871, Vedtag. 2. Maj
1871 jfr. UMskr. 9. Maj 1871, Vedtag. 5. Maj 1871.

§ 191.

Forslag til de skriftlige Opgaver paahviler det Universitetslæreren i

det paagjældende Fag at stille; i flere Fakulteter fremsættes flere saadanne

Forslag til Valg, hvilke da meddeles Censorerne nogen Tid før Vedtagelsen.

Ved den mundtlige Examen examineres der af en Universitetslærer i

hvert Fag; Spørgsmaalene vælges af Examinator alene. Karakteren, som gives

for den skriftlige og mundtlige Besvarelse af Faget under et, bestemmes for

hvert enkelt Fag og gives af 2 Censorer og den examinerende Professor.

L. 25. Marts 1871 § 9, Vedtag. 2. Maj 1871, Vedtag. 5. Maj 1871, Vedtag.
24. Novbr. 1871.

Fund. 7. Maj 1788 IV § 5, L. 25. Marts 1871 § 9, Frd. 30. Decbr. 1839 § 11
mbr. 2, UMskr. 9 Maj 1871. Se nærmere Bestemmelserne om de specielle Examina.

§ 192.

Censorerne ved Universitetets forskjellige Embedsexamina ere fast

beskikkede af Ministeriet for tre Aar ad Gangen og lønnede.

Ved den theologiske Embedsexamen er der ansat 4 Censorer, hver

med en Løn af 600 Kr.

Ved den fuldstændig juridiske Embedsexamen og juridisk Examen for

ustuderede er der ansat 8 Censorer (4 for hver af de nævnte Examina

efter Omgang), hver med en Løn af 600 Kr.

Ved den statsvidenskabelige Examen er der ansat 2 Censorer, hver

med en Løn af 300 Kr.
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Ved den lægevidenskabelige Embedsexarnen er der ansat 1 2 Censorer,

re.

9 hver med en Lon af 000 Kr. og 3 hver med en Løn af 533 Kr.

Ved den filologisk- historiske Skoleembedsexamen er der ansat 2'6

Censorer, hver med en Lon af 300 Kr.

L. 25. Marts 1871 § 9 jfr. UMskr. 18. Apr. 1871 og Bekj. 25. Apr. 1871.

UMskr. 18. Apr. 1871. Finansl. f. 1874—75, UMskr. 28. Marts 1877, UMskr.
20. Apr. 1877.

Fund. 7. Maj 1788 IV § 1, sammenholdt med Reskr. 3. Okthr. 1820, for saa
vel den theologiske som den juridiske og Skolehereiemhedsexamen, Resol. 12. Maj 1830,

Bekj. 18. Maj 'i 847 § 4 'for theologisk Examen. Frd. 26. Jan. 1821 §§ 9 og 10 og
Frd. 30. Decbr. 1839 § 10 for den juridiske Kxamen. Adg. 2. Febri 1849 § 9 for

Skolelærerembedsexamen og PI. 30. Jan 1838 $ 5 for lægevidenskabelig Examen.

§ 193.

Ved enhver af Universitetets Embedsprovers mundtlige Del, und-

tagen den lægevidenskabelige Embedsexarnen og den filologisk - historiske

Skoleembedsexamen, føres en særlig Examensprotokol.

Fund. 7. Maj 1788 IV § 7 og neden for under de enkelte Examina samt
foran § 36.

§ 194.

Udfaldet af Examensproven angives i en Hovedkarakter, der ud-

drages af Specialkaraktererne for de enkelte Fag.

Fund 7. Maj 1788 IV. § 6 og neden for under de enkelte Examina.

§ 195.

Om Udfaldet af Embedsprøven meddeles der enhver Kandidat et Fa-

kultets Vidnesbyrd gratis, men paa stemplet Papir. Dette Fakultets Vidnes-

byrd indfores i det saakaldte Testimonium publicum, som det paahviler en-

hver, der, efter at have bestaaet en Embedsexarnen ved Universitetet, saa vel

theoretisk som praktisk, ansættes i noget som helst kongeligt Embede i Følge

kgl. Resolution, at løse, hvad enten han paa saadant Embede erholder kongelig

Bestalling eller ikke, og uden Hensyn til, om der til det Embede, til

hvilket han udnævnes, udfordres nogen Embedsexarnen eller ikke. For dette

Testimonium publicum erlægges 24 Kr. Stemplingen af Testimoniet kan

foretages af Udstederen.

Fund. 7. Maj 1788 IV § 6, Stpl. 19. Febr. 1861 § 70 og L. 21. Marts 1874,
Bekj. 29. Jan. 1839 IV. jfr. Bekj. 31. Decbr. 1843 og Bekj. 10. Juni 1851 § 2. UDir.
Skr. 20. Apr. 1811, Bekj. 12. Juni 1882.

§ 196.

Om de Gebyrer, der blive at erlægge ved Embedsexarnen, henvises

til de enkelte Prøver.

Fund. 7. Maj 1788 IV. § 8, Bekj. 29. Jan. 1839.

§ 197.

En studerende kan indstille sig saa ofte, han vil, til en Embedsprove,

jfr. dog neden for om den juridiske Examen; men naar han har

indstillet sig til nogen af de Embedsexamina, som nu ere eller herefter

blive anordnede ved Universitetet, er det, hvad enten han har fuldendt eller

blot paabegyndt den skriftlige Examen, ikke tilladt ham atter at indstille si^r

til samme Embedsexarnen for efter 1 Aars Forlob, hvilken Kegel dog ikke
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gjældcr for de praktiske Prover. Undtagelse herfra er gjort ved ministeriel

Tilladelse.

UDir. Skr. 2. Maj 1821, Bekj. 18. Maj 1847, UDir. Skr. 24. Jan. 1824, UMskr.
29. Maj 1854.

a. Den tlieologiske Embedsexamen.

§ 198.

For Ansættelse i gejstligt Embede er det en Betingelse, at Kandi-

daten har bestaaet den theologiske Embedsexamen og dertil sig sluttende

homiletiske og kateketiske Prove. Kun evangelisk-lutherske, mandlige stude-

rende kunne indstille sig til denne Examen.

Den, der udtrykkelig erklærer, at hans Overbevisning skiller ham
fra den kristelige Tro, vil ikke kunne stedes til den theologiske Embeds-

examen.

En ordineret Mand stedes ikke til at tage den theologiske Embeds-

examen om.

En før Hertugdømmernes Adskillelse aflagt theologisk Embedsexamen

i Slesvig eller Holsten giver samme Adgang til Ansættelse i gejstlige Em-
beder i Danmark som den i første Stykke nævnte Examen.

D. L. 2—2—1, Frd. 1. Avg. 1707 § 3. Fund. 31. Marts 1732 § 95, Frd. 6.

Oktbr. 1773, Fund. 7. Maj 1788 IV § 13, PI. 18. Avg. 1848, Fund. 1788 IV § 11, Frd.

5. Oktbr. 1792, Kane. Prom. 27. Novbr. 1792, Kane. Prom. 7. Decbr. 1811, Kane. Cirk.

14. Septbr. 1830, Fund. 1788 IV §§1 og 10, Bekj. 28. Juni 1876, Fund. 1788 VI § 2 Nr. 6

UDir. Skr. 26. Jan. 1842.

UMskr. 13. Marts 1882.

Kane. Prom. 18. Maj 1793, Resol. 2. Novbr. 1811 jfr. PI. 21. Juli 1842.

§ 190-

Med Hensyn til Examinatorer og Censorer ved den theologiske Em-
bedsexamen gjælde de fælles Kegler for Embedsexamina, se oven for

§§ 190—192. Hvad angaar Sproget, i hvilket den holdes, Tiden, naar

den holdes, og dens Deling i en mundtlig og skriftlig Afdeling, gjælde de

almindelige Regler for Examina, særlig Embedsexamina, se foran §§ 158,

160, og 189.

Om Vedtagelsen af de skriftlige Opgaver, se § 190.

Bekj. 18. Maj 1847 § 3 jfr. Bekj. 23. Decbr. 1849 § 1.

§ 200.

Gjenstandene for den theologiske Embedsexamen ere:

a. Det gamle Testamente,

b. det nye Testamente,

c. Dogmatik,

d. den kristelige Moral,

e. Kirkehistorie, med de under disse Hovedafdelinger henhørende specielle

Discipliner.

I de exegetiske Fag (a. og b.) skal Kundskab godtgjøres i det he-

braiske og græske Grundsprog ved Steder, som forelægges henholdsvis af det

gamle og det nye Testamente. Tillige prøves det, om Kandidatens exegetiske
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Kundskab er saalodes beskaffen, at han kjender baadc de Grundsætninger og

Kegler, hvorefter Skriften bor forklares, dens Talebrug og hvert Steds

rigtige Mening bestemmes, og hvad Kilder og Hjælpemidler dertil kunne

bruges, hvor han da ligeledes har at gjore Prove ved at forklare bibelske

Steder, især af det nye Testamente, og hvis Indhold er Religionen og Lær-

dommen selv angaaende.

I Dogmatik (Theologiens theoretiske Del) provos det, om Kandidaten

har Rigtighed og Nøjagtighed i Begreberne samt Indsigt i Sandhedernes

Sammenhæng, og om han kjender den rette Bevismaade efter Skriften; lige-

saa, 0111 han har Kundskab om de betydeligste Tvivl og Stridigheder i Re-

ligionen, og hvordan den kristelige Religions Sandhed samt Skriftens gud-

dommelige Anseelse, saa vel som og de enkelte Lærdomme og Sætninger bor

mod Indvendinger besvares.

I den kristelige Moral proves det, om Kandidaten kan vise hver

theologisk Lærdoms Vigtighed og dens praktiske Anvendelse, samt om han

har rigtig og fuldstændig Kundskab om den kristelige Forbedring og de

enkelte Pligter, sammes Grunde og Midlerne til at efterkomme dem.

I Kirkehistorien kræves Kundskab til Religionens Historie, saaledes

som den af det gamle Testamentes Skrifter uddrages og oplyses, om den

kristelige Tros Oprindelse og første Udbredelse, om Hovedforandringerne og

de vigtigste Tildragelser i den kristelige Kirke, om Reformationen samt den

evangeliske Kirkes symbolske Boger og dens Indretning her i Riget.

Bekj. 18. Maj 1847 § 1, Fund. 7. Maj 1788 IV § 10 b-e.

§ 201.

Ved den skriftlige Examen gives sex Opgaver, nemlig en i hver af de

oven nævnte Hovedafdelinger og en henhorende til en af de specielle Disci-

pliner. Opgaven i det nye Testamente er exegetisk, hvorimod Opgaven i

det gamle Testamente kan være enten exegetisk eller en Opgave i en af de

til det gamle Testamente henhorende Discipliner.

Afhandlingerne i hvert Fag læses af to Professorer og to Censorer.

Om samtlige Afhandlingers Beskaffenhed meddeles en fælles Censur. For-

end denne er holdt, gives der ikke Kandidaten Oplysning om deres Af-

handlingers Beskaffenhed. Ved Bedømmelsen af de skriftlige Opgavers Be-

svarelse ere følgende Talværdier vedtagne: For Laudabilis 12— 11, for

Haud illaudabilis Imi gradus 10 — 8, for Haud illaudabilis 2di gradus

7— 5, for Non contemnendus 4— 1.

Bekj. 18. Maj 1847 § 2.

Vedtag. 1. Juli 1871 Nr. 3-5.

§ 202.

Ved den mundtlige Prøve danner hver af de oven nævnte fem Ho-

vedafdelinger med de til samme hørende specielle Discipliner et Examinations-

fag. Alle Medlemmer af Fakultetet deltage i Kxaminationen, idet hver

examinerer i sit specielle Fag. Samtlige faste Censorer skulle være tilstede

ved hver Dags mundtlige Examen, to i hvert Fag, de to om Formiddagen og

de to om Eftermiddagen. Hver Censor deltager paa Omgang i Censuren
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af samtlige Fag. I paakommende Tilfælde supplere Censorerne hverandre

indbyrdes,

Bekj. 18. Maj 1847 § 4, UDir. Skr. 16. Septbr. 1826, Vedtag. 1J Juli 1871
Nr. 1 og 2.

§ 203.

Efter at Examinationen i hvert Fag er tilendebragt, gives der af

Examinator og de to Censorer en Specialkarakter for Udfaldet af saa vel

den skriftlige som den mundtlige Prøve i den hele Hovedafdeling med der-

under hørende Discipliner.

Specialkaraktererne ere Laudabilis, Haud illaudabilis og Non con-

temnendus. Haud illaudabilis har to Grader, der betegnes med lmi og

2di gradus, Karakteren Laudabilis kan ved bevist fortrinlig Dygtighed for-

øges med Tillæget »et quidem egregie«.

Bekj. 18. Maj 1847 § 4, L. 25. Marts 1871 § 9.

Bekj. 18. Maj 1847 § 5, UDir. Skr. 26. Juni 1847.

§ 204.

Hovedkarakteren betegnes paa samme Maade som Specialkaraktererne

og uddrages af disse efter følgende Regler:

1. Til Opnaaelse af Hovedkarakteren Laudabilis udfordres i Special-

karakterer i det mindste 3 Laudabilis, og at ingen af de øvrige Karakterer

er under Haud illaudabilis lmi gradus, eller 4 Laudabilis og et Haud il-

laudabilis 2di gradus ; dog saaledes, at 3 Laudabilis give til Hovedkarakter

Haud illaudabilis lmi gradus, naar de tvende Haud illaudabilis begge ere

givne for det nye Testamentes Exegese og Dogmatik.

2. Til Opnaaelse af Udmærkelsen Laudabilis et quidem egregie ud-

fordres, at ingen af de fem Specialkarakterer er under Laudabilis, og at i

det mindste de tre af disse have ved Censureringen erholdt det nævnte

Tillæg.

3. Til Opnaaelse af Hovedkarakteren Haud illaudabilis lmi gradus

udfordres 3 Haud illaudabilis lmi gradus, og at ingen af de øvrige Karak-

terer er under Haud illaudabilis 2di gradus, dog saaledes, at dersom

tvende Haud illaudabilis 2di gradus ere givne for det nye Testamentes

Exegese og for Dogmatik, udfordres i de andre Fag tvende Laudabilis. Med
3 Haud illaudabilis 2 di gradus kan ogsaa opnaas Hovedkarakteren Haud

illaudabilis lmi gradus, naar de to andre Karakterer ere Laudabilis, og af

disse det ene er givet enten for det nye Testamentes Exegese eller Dog-

matik.

4. Til Opnaaelse af Hovedkarakteren Haud illaudabilis 2di gradus

udfordres i det mindste 4 Haud illaudabilis 2di gradus og 1 Non contem-

nendus, eller ved to Non contemnendus (som dog ikke begge maa være

givne for det nye Testamentes Exegese og Dogmatik, jfr. Nr. 5), at de tre

øvrige Karakterer ere over Haud illaudabilis 2 di gradus.

5. Hovedkarakteren Non contemnendus fremkommer ved to Non

contemnendus, naar et Haud illaudabilis 2 di gradus kommer til, og i alle

Tilfælde, naar de to Non contemnendus ere givne for det nye Testamentes
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Exegese og Dogmatik, — ligeledes i hvert Tilfælde, naar et Nul er givet,

for saa vidt som dette ikke udelukker fra Examenskarakter, jfr. Nr. 6.

6. Examcns Udfald udelukker fra Hovedkarakter, naar enten et

Nul er givet i det nye Testamentes Exegese eller i Dogmatik, samt i ethvert

andet Fag, naar et Non contemnendus kommer til, — fremdeles ved 4

Non contemnendus, eller ved 3, naar de to af disse ere givne i det nye

Testamentes Exegese og Dogmatik.

UPir. Skr. 26. Juni 1817.

§ 205.

Ved den mundtlige Prove føres dels en Examinationsprotokol, dels

en Karakterprotokol. I Examinationsprotokollen indtegner Notarius ved hver

Examen forst Kandidaternes Navne, dernæst saa neje som muligt de Kvæ-
stioner, Examinator giver enhver af dem, samt hvorledes enhver svarer til

Kvæstionerne og især, hvor der kunde mode Tvist, anfører Kandidatens egne

Ord, men ikke nogen Dom over Svarenes Beskaffenhed og Fuldstændighed,

paa det at Protokollen med desto større Sikkerhed kan tjene til Vejledning

i Tilfælde, at i Karakterernes Bestemmelse ytres forskjellige Meninger. Pro-

tokollen underskrives af Notarius.

I Karakterprotokollen skulle Specialkaraktererne for hver Hovedafdeling

strax nedskrives og ved Examens Slutning den uddragne Hovedkarakter.

Karakterprotokollen underskrives af samtlige, der have deltaget i Examina-

tionen og Censuren.

Frd. 1. Avg. 1707 § 1, Instr. 3. Apr. 1789 § 10.

Bekj. 18. Maj 1847 § 4, UDir. Skr. 22. Juni 1847, TJDir. Skr. 11. Septbr. 1847.

§ 206.

Naar Prøven er aflagt, og der ved Censuren er tilkjendt Examens-

karakter, udfærdiges et Testimonium facultatis, i hvilket saa vel de specielle

Karakterer som Hovedkarakteren, tillige med Karakteren for Prøven i pa-

tristisk Latin, indføres. Det udstedes nu paa Dansk og underskrives af Dekanus,

med Parafering af Notarius. Fakultetets Testimonium udstedes gratis. Med

Hensyn til Testimonium publicum, se neden for under tredje Afsnit. Ved

den theologiske Embedsexamen erlægges en Kjendelse af 1 6 Kr.

Den Ed, som de theologiske Kandidater tidligere aflagde efter endt

Embedsexamen, er bortfaldet ved Bekjendtgjørelse af 2. September 1870.

Fund. 7. Maj 1788 IV § 6 jfr. § 13 smh. med Bekj. 23. Decbr. 1819 § 2 f.,

Bekj. 29. Jan. 1839.

Bekj. 2. Septbr. 1870 § 1.

§ 207.

For at indstille sig til den homiletiske og kateketiske Prøve er det

Betingelse, at vedkommende forinden har bestaaet den theologiske Embeds-

examen og ved Attest fra Direktionen for Pastoralseminariet godtgjor, at han

har besøgt dettes øvelser i det mindste i et halvt Aar. Fra den sidste Be-

stemmelse kunne Kandidater, der ikke have opholdt sig i Kjobenhavn, dis-

penseres af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet; men Kandidaten

Normer f. Univ. 9
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skal da medbringe Attest fra en gejstlig Embedsmand, forsynet med

Provstens Vidnesbyrd om, at han flittig har ovet sig i at prædike og kate-

kisere i det mindste i et halvt Aar efter Embedsexamen.

Resol. 25. Novbr. 1811, Resol. 8. Novbr. 1817, Kane. Cirk. 14. Septbr. 1830

§§ 1 og 2, Resol. 12. Febr. 1834, Resol. 12. Maj 1841.

§ 208.

Den homileliske Prøve bestaar i, at Kandidaten udarbejder og holder

en Dimis- eller Proveprædiken for i det mindste 2 af de theologiske Pro-

fessorer, der opgive Prædikenens Text, og 1 af Kjøbenhavns Sognepræster

eller residerende Kapellaner som Censor. Disse deltage alle i Bedømmelsen.

Fakultetet kan lade flere prædike efter hinanden paa visse dertil bekvemme

Dage. Holdes Proven derimod for en enkelt Kandidat, er det Brug, at kun

1 af de theologiske Professorer er tilstede med en af Kjøbenhavns Sogne-

præster eller Kapellaner som Censor.

Skulde nogen Kandidat uden for Sjællands Stift paa Grund af Rejsens

Længde eller andre lovlige Omstændigheder ikke se sig i Stand til at komme
til Kjobenhavn, skal der forundes ham Frihed til at aflægge Prøven i det

Stift, hvor han er, og Prøven holdes da for Biskoppen, Stiftsprovsten og en

af Biskoppen dertil udnævnt Præst.

Fund. 7. Maj 1788 IV § 11, UDir. Skr. 4. Septbr. 1830, UDir. Skr. 26. Maj
1821, UM. Cirk. 27. Juni 1853, Fund. 1788 IV § 1 jfr. Resol. 12. Maj 1830.

Fund. 1788 IV § 14, Kane. Prom. 20. Septbr. 1788.

§ 209.

Den kateketiske Prøve bestaar i en offentlig Prøve i Katekisation i

en Kirke med den til samme hørende Ungdom. Den holdes for en

Kommission, bestaaende af Biskoppen, en theologisk Professor og den paa-

gjældende Kirkes Sognepræst eller Kapellan.

En Kandidat, der opholder sig uden for Sjællands Stift, kan paa An-

søgning erholde Tilladelse af Ministeriet til at holde sin Prøve i Katekisation

i det Stift, hvor han er. Prøven holdes i dette Tilfælde for Biskoppen,

Stiftsprovsten og en af Biskoppen dertil udnævnt Præst.

Gjentagelse af den kateketiske og homiletiske Prøve skal ske for

samme Forum som første Gang. Prøven kan gjentages efter lk Aars Forløb.

Frd. 5. Oktbr. 1792 §§ 2 og 3, Kane. Prom. 27. Novbr. 1792, UDir Skr. 2«.

Maj 1821.

Frd. 5. Oktbr. 1792 § 5.

UMskr. 21. Juli 1851, UDir. Skr. 24. Jan. 1824, Bekj. 18. Maj 1847.

§ 210.

For hver af de to nævnte Prøver gives en Karakter, der betegnes

med Laudabilis, Haud illaudabilis eller Non contemnendus. Foruden disse

har det været Brug at give Karaktererne Admodum laudabilis, Vix laudabilis

og Vix haud illaudabilis.

Indberetning til Ministeriet finder Sted efter Prøvernes Afholdelse.

Frd. 5. Oktbr. 1792 § 3, UDir. Skr. 2. Septbr. 1837, UM. Cirk. 27. Juni 1853,

sædv. Brug.

UMskr. 28. Jan. 1853.
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§ 211.

Theologiske Kandidater, som have taget Embedsexamen ined Hoved-

karakteren Laudabilis eller Haud illaudabilis lmi gradus, kunne lade deres

Embedsexamen træde i Stedet for Proven i et af Hovedfagene ved de ved

Adg. 25. Oktbr. 1883 indførte Skoleembedsexamina og derved vinde samme
Ret til at opnaa Skoleembeder, som de, der have taget Skoleembeds-

examen.

Adg. 25. Oktbr. 1883 A § 7

b. Særegne afsluttende Prøver for studerende under det theologiske Fakultet.

a. Afslutningsprjovc i Religion for kvindelige theologiske

studerende.

§ 212.

Kvindelige theologiske studerende, som ikke have Adgang til at

indstille sig til theologisk Embedsexamen, afslutte deres Studier ved en

særlig Prove i Religion efter folgende Regler:

Proven er dels skriftlig, dels mundtlig, og holdes, i samme Form

som Magisterkonferenserne, af det theologiske Fakultet. Ved Proven fordres

Kjendskab til det nye Testamente i Grundsproget og til den lutherske

Kirkes symbolske Skrifter, ligeledes i deres Grundsprog. Examinanden maa

derhos have læst en Del af det gamle Testamente i dansk Oversættelse,

være godt hjemme i Bibelhistorien og have fornødent Kjendskab til Kirke-

historie, Dogmatik og Moral. Examinanden har for det theologiske Fakultet

at opgive, hvad hun har læst, samt om hun særlig har lagt sig efter

noget specielt Fag, hvorefter Fakultetet i hvert forekommende Tilfælde har

at afgjore, hvorvidt det opgivne er tilstrækkeligt til at fyldestgjore de fore-

skrevne Fordringer, eller om der fordres en videre og grundigere For-

beredelse.

Den skriftlige Prøve bestaar af 3 Opgaver, som Fakultetet meddeler.

De to af disse skulle være i Dogmatik og ny Testamentes Exegese, og be-

svares paa Universitetet, hver i Løbet af 3 Timer og uden andre Hjælpe-

midler end den hellige Skrift. Den tredje Opgave besvares i Hjemmet i

et Tidsrum af 8 Dage og bliver, saafremt Examinanden har opgivet et

specielt Fag som særlig Gjenstand for sit Studium, at give med Hensyn til

dette. Samtlige Besvarelser bedømmes af Fakultetet. Den mundtlige Del

af Prøven holdes og bedømmes ligeledes af Fakultetet.

Udfaldet af Prøven betegnes ved en samlet Hovedkarakter: admissa

cum laude eller admissa. Kan den sidst nævnte Karakter ikke opnaas, er

Prøven ikke bestaaet. Ved Indtegningen til Prøven erlægger hver Examinand

8 Kr.

Bfkj. 28. Juni 1876 jfr. Adg. 25. Juni 1875 § 3.

!r
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P- Afsluttende Prøve for theologiske studerende af den re-

formerte Konfession.

§ 213.

En saadan Prove er ikke hjemlet ved almindelige Regler, men Mini-

steriet har forbeholdt sig at give Tilladelse til at holde den i hvert enkelt

indtrædende Tilfælde til danske theologiske studerende , som hore til

den reformerte Kirke og have studeret ved Universitetet. De maa da

underkaste sig en fra den theologiske Attestats særskilt offentlig Prøve,

holdt af det theologiske Fakultets Medlemmer, hvorved disse kunne blive

satte i Stand til at afgive Vidnesbyrd om hine studerende og deres theo-

logisk videnskabelige Dygtighed til Støtte for deres Ansættelse i gejstlig

Virksomhed ved de reformerte Menigheder i Danmark eller i Udlandet.

Fak Skr. 4. Novbr. 1871, UMskr. 19. Jan. 1872.

c. Den fuldstændige juridiske Embedsexamen.

§ 214.

For Ansættelse i en Række af Embeder, hvortil udfordres Kundskab

om Lov og Ret, samt for Beskikkelse i visse Sagførerstillinger er den fuld-

stændige juridiske Embedsexamen Betingelse, og inden for en snævrere Kreds

af disse Embeder eller Stillinger udkræves fremdeles, at bedste Karakter er

opnaaet ved den nævnte Examen. De nærmere Regler herom indeholdes i

Frd. 26. Januar 1821 §§ 15 og 16 jfr. Lov 26. Maj 1868 §§ 2—5.

Den, der tre Gange har underkastet sig den juridiske Examen og

ikke er fundet værdig til at meddeles Karakter, har ikke Ret til oftere at

indstille sig. Dog er Ministeriets Beføjelse til at dispensere herfra under

særegne Omstændigheder ikke udelukket.

Frd. 26. Jan. 1821 §§ 15 og 16, L. 26. Maj 1868 §§2-5.
Frd. 26. Jan. 1821 § 14, sidste Stykke.

§ 215.

Med Hensyn til Examinatorer og Censorer ved den fuldstændige ju-

ridiske Embedsexamen gjælde de fælles Regler for Embedsexamina , se oven

for §§ 190— 192, Hvad angaar Sproget, i hvilket den holdes, Tiden, naar

den holdes, og dens Deling i en mundtlig og skriftlig Afdeling, gjælde de al-

mindelige Regler for Examina, særlig Embedsexamina, se foran §§ 158,

160 og 189.

Med Hensyn til Vedtagelsen af de skriftlige Opgaver, se § 190.

Forslagene til de skriftlige Opgaver meddeles Censorerne 1 å 2 Dage før

det Mode, i hvilket Vedtagelsen finder Sted. Der gjøres i Regelen Foislag

for Censorerne til Opgaver til Valg, uden at dette dog anerkjendes som

Pligt for vedkommende Universitetslærer.

I Henseende til Examinationen i de Discipliner, som Professorerne

ved Fakultetet overtage hver som særskilt Fag, examineres der i enhver af
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disse af den Professor, der har overtaget det som særskilt Lærefag. I den
danske Rets 4 gamle Hovedfag (Civilrettens to Afdelinger, Kriminalret og
Proces) paahviler det samtlige Fakultetets Professorer skiftevis at examinere,

for saa vidt ingen anden Vedtagelse er' truffet.

Vedtag. 24. Novbr. 1871.
Frd. 26. Jan. 1821 § 9.

§ 216.

Provningsfagene ere: a) den almindelige Retslære, b) den romerske
Ret i Forbindelse med denne Rets Historie og Antikviteter, c) den alminde-
lige danske Rets Hovedafdelinger: Civilret, Kriminalret og Proces, d) dansk
Statsret og e) den danske Retshistorie. Civilretten er delt i to Afdelinger.

Til dens første Afdeling henregnes: Privatrettens almindelige Del (Personret,

Næringsret), Familieret og Arveret, til Civilrettens anden Afdeling: den
egentlige Formueret (Formuerettens almindelige Del, Tingsret, Obligationsret).

De tidligere efter Forordningen af 26. Januar 1821 § 3 særlige

Kxaminationsfag
: Handelsret, Landboret, Politiret og juridisk Hermenevtik

ere optagne under den almindelige danske Rets forskjellige Examinationsfag.

De tidligere i Soretten som særskilt Fag behandlede privatretlige Forhold

ere optagne under den danske Civilret, og der kan som Folge heraf ved
Proven i dette Fag gives Sporgsmaal, vedrørende hine Retsforhold, og paa
lignende Maade forholdes der med de i Folkeretten og Kirkeretten tidligere

behandlede Æmner. for saa vidt de egne sig til at optages i andre anordnede

Examinationsfag.

Frd. 30. Decbr. 1839 §§ 3 og 6, Fak. Brug, Adg. 30. Juni 1871 § 1.

§ 217.

Ved den skriftlige Prøve gives der syv skriftlige Opgaver,
nemlig en af den almindelige Retslære, en af den romerske Ret, to

af den danske Civilret, en af den danske Kriminalret, en af dansk Proces og
en af dansk Statsret. Ved Fastsættelsen af Opgaven i den romerske Ret
kan det fordres, at der særlig gjøres Rede for den romerske Rets Overens-
stemmelse med eller Afvigelse fra den danske Ret.

Frd. 30. Decbr. 1839 §§ 6 og 7.

§ 218.

Den skriftlige Prøve er fordelt paa fire Dage med en Dags Mellem-
rum efter de to første Dage. Til hver Opgaves Besvarelse gives en Tid

af tre Timer. Ved Besvarelsernes Udarbejdelse tilstedes ingen andre Boger
eller Hjælpemidler end Landsloven, Forordningssamlingcn eller Udtoget af

samme, Reskriptsamlingen og Registre eller Repertorier over Lovgivningen,

for saa vidt saadanne ej ere andet eller mere end Repertorier og ikke Sy-

stemer, Lærebøger eller Kommentarer, end videre de ældre Love eller enkelte

Dele af disse Samlinger. Ved Udarbejdelsen af den til den romerske Ret

hørende Opgave tilstedes alene Brugen af corpus juris civilis Justinianei og ante-

justinianei eller enkelte Dele af disse Samlinger, ingen Grammatik. I Lov-

bøgerne og Lovsamlingerne kunne vel Parallelsteder være tilskrevne, men i
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øvrigt ingen Anmærkninger, hvorhos det er en Selvfølge, at dersom noget

Exemplar af Lovbøgerne eller Lovsamlingerne indeholder i en eller flere

Materier en saadan Sammenstilling af Citater, der kunde træde i Stedet for

en Anmærkning, kan Brugen af dette Exemplar ikke tilstedes. Ligeledes

ere alle andre skrevne Hjælpemidler forbudne, om de endog blot indeholde

Angivelser af parallele Lovsteder, følgelig ogsaa Lovbøger, gjennemtrukne

med Blade, paa hvilke deslige Antegnelser findes. Brug af juridiske Bøger,

som indeholde Systemer, Afhandlinger, Kommentarer eller overhovedet andet

end Lovsamlinger eller blotte Repertorier over Love, er ikke tilladt, og der-

for maa Kollegialtidenden, Stændertidenden, Rigsdagstidenden og Departements-

tidenden ikke afbenyttes.

At modtage Hjælp af nogen anden eller give Hjælp til andre, og

ligesaa enhver Samtale eller anden Kommunikation mellem Kandidaterne er

forbudt. Heller ikke er det tilladt at laane hverandres Lovbog. Ønsker

nogen ellers af andre at laane Bøger eller andet, har han at henvende sig

til Inspektor, som kan tillade, at Laanet finder Sted, under saadanne For-

sigtighedsregler, som udelukke Misbrug.

Forefindes hos nogen utilladte Hjælpemidler, eller befindes nogen at

give Hjælp til andre, at benytte sig af en andens Hjælp eller søge at for-

skaffe sig ulovlig Hjælp, kan han vente at blive afvist fra Examen. Ind-

spektor har at indberette til det juridiske Fakultet, hvad i saa Henseende fore-

falder, og til samme at indsende de Hjælpemidler, som han hos nogen

antræffer og anser for utilladelige, hvorefter Fakultetet tager Bestemmelse

i Sagen.

Afhandlingerne betegnes med vedkommendes Nummer, ikke Navn.

Opgaven skrives oven over Afhandlingen som Titel. Der maa paa hvert

Stykke Papir angives saa vel Nummeret, som hvor mange Stykker der i det

hele er. I Fald nogen opgiver at besvare Afhandlingen, bør han dog aflevere

et Stykke Papir, betegnet paa den anførte Maade.

Saasnart Opgavens Oplæsning er begyndt, tilstedes der ingen Adgang

til Lokalet. Det maa derfor indskærpes Kandidaterne at være tilstede, inden

Universitetsuret slaar helt Slag.

Senere medbragte Bøger maa forevises. Det er ikke tilladt at ryge

Tobak under Udarbejdelsen af de skriftlige Prøver.

Frd. 26. Jan. 1821 § 9, Concl. fac. 20. Marts 1844 jfr. Instr. 3. Apr. 1789 § 5
og Fak. Skr. 20. Marts 1828.

§ 219.

Ved Censuren over de skriftlig forfattede Udarbejdelser, hvorved der ikke

blot skal tages Hensyn til de Kundskaber, som deri ere lagte for Dagen, men ogsaa

til Foredragets Orden og Tydelighed samt Sprogets Rigtighed, afgjøres det,

om Kandidaten ved de af ham forfattede Svar har givet Prøve paa saadan

Kundskab og Dannelse, at han kan anses noksom forberedt og moden til at

stedes til den mundtlige Examen, hvilket i saa Fald tilkjendegives ham. I

modsat Fald underrettes han om, at saadan Adgang ej for denne Gang kan

tilstedes ham. Censuren over Afhandlingerne, der tilstilles samtlige Profes-

sorer og Censorer til Læsning, vedtages i et Møde af disse.

Det er vedtaget af Fakultetet i Forbindelse med Censorerne, at der
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ikke vil blive meddelt Kandidaterne nogen Oplysning om deres Afhandlingers

Beskaffenhed, forend den fælles Censur er afholdt.

Frd. 26. Jan. 1821 § 9, Fakultets Brug.

Concl. fac. 20. Marts 1844 Nr. 11, Vedtag. 27. Apr. 1878.

§ 220.

Ved den mundtlige Prøve sker Examinationen — ikke efter Udtræk-

ning blandt et Antal forud fastsatte Spørgsmaal — i otte Fag, af hvilke de

syv, nemlig: almindelig Retslære, Romerret, dansk Civilrets 1ste Afdeling,

dansk Civilrets 2den Afdeling, Kriminalret, Proces og dansk Statsret, ere

Hovedfag, og et, nemlig dansk Retshistorie, er Bifag.

Førend Examinationen, under hvilken det ikke er tilladt Kandidaten

at aabne Lovbogen eller nogen anden Lov, med mindre Examinator der-

til har givet sit Samtykke, begynder, underskriver Kandidaten med sit

Navn sine Afhandlinger.

Hver Dag prøves højst to Kandidater. Til Prøven i Hovedfagene

kan enhver Examinator til hver Kandidat anvende 20 Minuter, hvilke han

vel efter Befindende kan afkorte, men ikke uden de andre i Censuren del-

tagendes Samtykke maa forlænge, i Bifaget 10 Minuter,

Censorerne fungere parvis ved den mundtlige Prøve en hel Examens-

dag, saaledes altsaa, at det samme Par deltager i Bedømmelsen af

alle Fag.

Frd. 26. Jan. 1821 § 3, Frd. 30. Decbr. 1839 § 3, Adg. 30. Juni 1871 § 1 a
og 1), Regler 16. Novbr. 1871 § 2, Vedtag. 24. Novbr. 1871.

Vedtag. 24. Novbr. 1871, Concl. fac. 20. Marts 1844 Nr. 9, akademisk Sædvane.
Instr. 3. Apr. 1789 § 9 og akad. Sædvane.

§ 221.

For hvert enkelt Fag, hvori der ved den mundtlige Prøve examineres,

meddeles der Kandidaten en speciel Karakter strax efter Examinationens

Tilendebringelse, hvilken efter den almindelige Regel vedtages af Examinator

og de to Censorer, af Flertallet, og i de Discipliner, i hvilke skriftlige Op-

gaver finde Sted, bestemmes efter Udfaldet saa vel af den skriftlige som af

den mundtlige Prøve.

Disse Specialkarakterer ere : Laudabilis præ ceteris, Laudabilis, Haud

illaudabilis, Non contemnendus. Naar nogen i noget Fag ikke kan erholde

en af de nævnte Karakterer, betegnes Udfaldet af dette Fag med Nul.

Fund. 7. Maj 1788 IV § 17, Frd. 30. Decbr. 1839 §§ 9 og 11 jfr. L. 25. Marts
1871 § 9.

Regler 16. Novbr. 1871 §§ 3 og 4.

§ 222.

Af de givne Specialkarakterer uddrages Hovedkarakteren efter føl-

gende Regler:

a) Examinationsfagene inddeles i 2 Klasser, saaledes at Specialkaraktererne

i de Discipliner, der henhøre til første Klasse, faa dobbelt Vægt mod

Karakteren i den til anden Klasse horende Disciplin..

b) Til forste Klasse hore de oven for i § 216 nævnte syv Discipliner, til

anden Kasse den oven for i samme § nævnte ene Disciplin.
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c) Specialkaraktererne er der tillagt efterstaaende Talværdier:

Laud. p. c. i første Klasse 16, i anden Klasse 8,

Laud 14, 7,

Haud illaud. 10, 5,

Non contemn. 2, 1,

d) Den, der erholder Nul i nogen til første Klasse hørende Disciplin,

anses ubetinget og uden Hensyn til, hvilke Specialkarakterer han i

øvrigt har faaet, for umoden. Nul i den til anden Klasse hørende

Disciplin medfører ikke ubetinget Rejektion, men der tillægges det en

Virkning af -f- 7.

e) Hovedkaraktererne ere:

Laudabilis et quidem egregie, hvortil udfordres Specialkarakterer, som

tilsammen udgjøre en Talværdi af 114

Laudabilis, hvortil udfordres Specialkarakterer, som tilsammen ud-

gjøre en Talværdi af 93

Haud illaudabilis, hvortil udfordres Specialkarakterer, som til-

sammen udgjøre en Talværdi af 63

Non contemnendus, hvortil udfordres Specialkarakterer, som til-

sammen udgjøre en Talværdi af 27

Den, der ikke opnaar mindst 27 Points, saa vel som den, der i

nogen til første Klasse hørende Disciplin erholder Nul, anses for umoden.

Regler 16. Novbr. 1871 Nr. 1—4.

§ 223.

Ved den mundtlige Prøve føres dels en Spørgsmaalsprotokol, dels

en Distinktionsprotokol. De føres af Fakultetets Notarius eller den Mand,

hvem han dertil med Fakultetets Samtykke antager.

I Spørgsmaalsprotokollen indføres Examinators Spørgsmaal og Kandi-

daternes Svar, eller i det mindste disses Hovedindhold, saa vidt muligt med

deres egne Ord, men ikke nogen Dom over Svarenes Beskaffenhed eller Fuld-

stændighed, med det Formaal for -Øje, at Protokollen med muligst Sikkerhed

kan tjene til Vejledning i Tilfælde af, at der ved Karakterernes Bestemmelse

ytres forskjellige Meninger.

I Distinktionsprotokollen indføres dels den vedtagne Specialkarakter

for hvert Fag, dels den deraf uddragne Hovedkarakter. Den underskrives

af Examinatorerne samt Censorerne og paraferes af Notarius. Det er Exa-

minator tilladt at faa indført i Protokollen sin mulige Dissens fra Flertallet

og Grundene for denne, hvilken Dissens med alle dens Grunde nøjagtig skal

indføres i den Beretning, som Fakultetet har at indsende til Ministeriet om
Udfaldet af Examen.

Reskr. 27. Maj 1791, Instr. 3. Apr. 1789 §§ 10, 13 og 12.

§ 224.

Efter afsluttet mundtlig Prøve skal Kandidaten, der har bestaaet,

med Haandsrækning og stipulata manu forpligte sig for Examinator, at han

aldrig vidende vil vige fra liet og Kelfærdighed, mindre raade nogen til
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at fere ufornodne Processer eller i andre Maader consulendo konkurrere til

nogen uretvis Sag eller Intention.

Frd. 10. Febr. 173G § 8, Adg. 30. Juni 1871 § 1 c jfr. L. 8. Jan. 1872.

§ 225.

Naar Prøven er aflagt, og der ved Censuren er tilkjendt Examens-

karakter, udfærdiges et Testimonium facultatis, i hvilket saa vel de specielle

Karakterer som Hovedkarakteren indfores. Det udstedes paa Latin og under-

skrives af Dekanus, med Parafering af Notarius.

Enhver, der indstiller sig til den juridiske Embedsexamen, har at

erlægge en Kjendelse af 1 6 Kr. Fakultetets Testimonium udstedes gratis

;

med Hensyn til Testimonium publicum, se neden for under tredje Afsnit.

Fund. 7. Maj 1788 IV § 17, Frd. 26. Jan. 1821 §11, Instr. 3. Apr. 1789 § 13,

Reskr. 27. Maj 1791 § 9.

Bekj. 29. Jan. 1839, Frd. 30. Decim 1839 § 9 i. f.

d. Den statsvidenskabelige Examen.

§ 226.

De, der have underkastet sig statsvidenskabelig Examen, have

ikke nogen udelukkende Eet til visse Embeder; men derimod be-

tragtes denne Examen som indeholdende en særdeles Anbefaling til An-

sættelse i alle saadanne Embeder i og under de forskjellige Ministerier, der

anses at kræve Kundskab i Lov og Ret, uden at den fuldstændige juridiske

Examen er gjort til Betingelse for deres Opnaaelse, Retsskriverembeder og

Sagførerbestillinger dog undtagne. Navnlig ville de, der have underkastet

sig denne Examen, kunne gjøre sig Haab om fortrinlig Adgang til saadanne

administrative Embeder, ved hvilke i Forening med hin Indsigt i Lov og Ret

den øvrige ved denne Examen prøvede Kundskab maa erkjendes for vigtig.

Adgang til at underkaste sig denne Examen er afhamgig af de samme

Betingelser, som udfordres, for at man kan underkaste sig de andre aka-

demiske Embedsexamina, dog saaledes, at den, der har bestaaet den poly-

tekniske Examen eller Officerskolens ældste Klasses Afgangsexamen, skal,

selv om han ikke er akademisk Borger, have Ret til at underkaste sig denne

Examen.

Bekj. 10. Juni 1851 § 5 jfr. Lindes Medd. f. 1849 -5G S 133—36 og Univ.

Aarb. f. 1873-75 S. 28-33.
PI. 10. Avg. 1848 § 3, UMskr. 28. Scptbr. 1881.

§ 227.

Med Hensyn til Examinatorer og Censorer ved den statsvidenskabe-

lige Examen, gjælde de fælles Regler for Embedsexamina, se oven for §§ 190

— 192. Hvad angaar Sproget, i hvilket den holdes, Tiden, naar den holdes,

og dens Deling i en mundtlig og skriftlig Atdeling, gjælde de almindelige

Regler for Examina, særlig Embedsexamina, se foran §§ 158, 160 og 189.

Med Hensyn til Vedtagelsen af de skriftlige Opgaver anvende

Normer f. Univ. 10
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samme Kegler som ved den juridiske Embedsexamen, se foran § 215. 1 de

til det statsvidenskabelige Kursus horende Lærefag, som ere overtagne af en

enkelt Docent, examinerer denne. Examinationen i Nationaløkonomi og

Finansvidenskab foretages skiftevis af en af de statsvidenskabelige Do-

center, Examinationen i dansk Retsencyklopædi skiftevis af de juridiske Do-

center, der foredrage den danske Civilret.

§ 228.

Provningsfagene ere: 1) politisk økonomi, derunder indbefattet

a. Videnskabens Historie, b. Nationaløkonomiens Theori og Politik, under

den sidste navnlig Agrikultur-, Industri- og Handelspolitik, alt med specielt

Hensyn til Fædrelandets Lovgivning og Forhold, c. Finansvidenskab; 2)

Statistik, dels Statistikens Theori, dels Fædrelandets Statistik i udførligere

Omfang, og dels komparativ Statistik; 3) offentlig Eet, dels almindelig

Statsret, dels Fædrelandets offentlige Ket, saa vel Forfatnings- som For-

valtningsret, og endelig Folkeret; 4) statsvidenskabelig Encyklopædi; 5)

retsvidenskabelig Encyklopædi, saaledes at Kandidaten, foruden et Overblik

over hele Retsvidenskaben, har en grundig Kundskab i de Dele af Fædre-

landets Lovgivning, som staa nærmest i Forbindelse med Statsadministrationen,

navnlig Formueret, Landboret, Søret, Handelsret og Næringsret; G) den

nyere Tids Historie, navnlig siden den westphalske Fred.

PI. 10. Avg. 1848 § 1.

§ 229.

Ved den skriftlige Prøve gives 4 Opgaver, nemlig 1 i National-

økonomi (Theori og Politik), 1 i Finansvidenskab, 1 i dansk Forfatnings-

og Forvaltningsret og 1 i dansk Retsencyklopædi, indbefattende Grundtræk-

kene af den danske Civilret. Dommen over de skriftlige Afhandlinger

udtrykkes ikke i en fælles Karakter, men kun ved Specialkarakterer for hver

af disse, ved hvilke de almindelige Betegnelser benyttes, dog med for-

stærkende eller formindskende Tillæg. Bedømmelsen af Afhandlingerne i de

to først nævnte Fag foretages af de statsvidenskabelige Docenter i For-

bindelse med de to Censorer, Bedømmelsen af Afhandlingerne i de to sidst

nævnte Fag af de to juridiske Docenter, som examinere i de tilsvarende Fag

ved den mundtlige Prøve, samt de to Censorer, alt efter den nærmere

Orden, hvorom Dommerne maatte enes. I øvrigt har denne Be-

dømmelse, ligesom ved de andre Embedsexamina, kun afgjørende Betydning

med Hensyn til Sporgsmaalet, om Kandidaten skal have Adgang til den

mundtlige Prøve.

Bekj. 10. Juni 1851 § 1 og akad. Sædvane.

§ 230.

Den skriftlige Prøve holdes i 2 Dage med 3 Timer til hver Af-

handling. De samme Ordensregler, som gjælde med Hensyn til de juridiske

Examina, gjælde ogsaa for den statsvidenskabelige Examen, se foran

§ 218.
Concl. fac. 20. Marts 1844.
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§ 231.

Mundtlig Provo anstilles i følgende 5 Hovedfag: 1) Nationaløkonomi,

2) Finansvidenskab, 3) dansk Forfatnings- og Forvaltningsret, 4) dansk

Retsencyklopædi og 5) Fædrelandets Statistik, samt i følgende 5 Bifag: 1)

statsvidenskabelig Encyklopædi, 2) almindelig Statsret, 3) politisk Historie,

4) Folkeret og 5) Statistikens Theori og sammenlignende Statistik.

Bekj. 10. Juni 1851 § 1.

§ 232.

Ved denne Examen anvendes de samme Karakterer som ved den

fuldstændige juridiske Examen. For hver enkelt Disciplin, hvori der exami-

neres, erholder Kandidaten en speciel Karakter, der fastsættes af Examinator

og de 2 Censorer strax efter Examinationens Tilendebringelse, og som i de

Fag, i hvilke skriftlige Opgaver finde Sted, bliver at bestemme efter Ud-
faldet af saa vel den skriftlige som den mundtlige Prove.

Af de specielle Karakterer uddrages Hovedkarakteren efter følgende

Kegler:

a) De forskjellige Discipliner, hvori der examineres, inddeles i to Klasser,

saaledes at Specialkaraktererne i de Fag, der hore til første Klasse, faa

dobbelt Vægt mod Karaktererne i de Fag, der hore til anden

Klasse.

b) Til første Klasse hore de foran § 231 nævnte fem Hovedfag, til

anden Klasse de sammesteds nævnte fem Bifag.

c) Hovedkaraktererne ere: Laudabilis et quidem egregie, Laudabilis, Haud

illaudabilis og Non contemnendus. Specialkaraktererne ere følgende og

tillægges efterstaaende Talværdier:

Laudabilis præ cæteris i første Klasse 1 (3, i anden Klasse 8,

Laudabilis 14, 7,

Haud illaudabilis 10, 5,

Non contemnendus 2, 1.

For saa vidt der i en Disciplin maa tilkjendes nogen Nul, men

dette dog i Henhold til Reglerne under litr. d bliver at medregne

til Hovedkarakterernes Dannelse, tillægges der samme en Virkning af

-r 14 i Hovedfagene og -i- 7 i Bifagene.

d) Hovedkaraktererne dannes paa følgende Maade: «) Til Laudabilis et

quidem egregiæ, udfordres Laudabilis præ cæteris i det mindste for

3 Discipliner af 1ste Klasse og 3 Discipliner af anden Klasse og i

øvrigt ingen ringere Karakter end Laudabilis, eller ogsaa andre Karak-

terer, hvis samlede Talværdi ikke er ringere end i oven nævnte Tilfælde,

altsaa 114, forudsat tillige, at der ikke i nogen Rubrik haves en rin-

gere Karakter end Laudabilis. @) Til Laudabilis udfordres i det

mindste Laudabilis for 3 Discipliner af 1ste Klasse og 3 af 2den

Klasse, og i øvrigt ingen ringere Karakter end Haud illaudabilis, eller

ogsaa andre Karakterer, hvis samlede Talværdi ikke er ringere end

i det nysmeldte Tilfælde, altsaa 93. Dog udelukker Nul i en hvilken

som helst Disciplin fra Hovedkarakteren Laudabilis. y) Hovedkarak-

10*
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teren Haud illaudabilis kan opnaas ved Haud illaudabilis i det mindste

i 4 Discipliner af 1ste Klasse og 4 af 2den Klasse, og Non con-

temnendus i de øvrige Rubriker, eller ved en dertil svarende Talværdi

af andre Karakterer, altsaa 63. Dog udelukker Nul i en Disciplin af

lste Klasse eller i to Discipliner af 2den Klasse fra Hovedkarakteren

Haud illaudabilis. d) Til Non contemnendus udfordres i det mindste

1 Haud illaudabilis i Disciplinerne af lste Klasse og 1 Haud illauda-

bilis i dem af 2den Klasse og i de øvrige Rubriker Non contemnendus eller

en dertil svarende Talværdi af andre Karakterer, altsaa 27. Dog bliver

i ethvert Tilfælde den, der har faaet Nul i tvende Hovedfag, eller i

3 Bifag, eller i 1 Hovedfag og 1 Bifag, at anse som umoden.

Bekj. 10. Juni 1851 §§ 2 og 4, L. 25. Marts 1871 § 9.

UMskr. 1. Apr. 1852, Regler 22. Apr. 1852.

§ 233.

Kandidater, der have underkastet sig den fuldstændige juridiske

Embedsexamen, kunne fritages for Examination i dansk Retsencyklypædi, mod
at Middeltallet af de Karakterer, de ved bemeldte Examen have erholdt for

dansk Civilret, træde i Stedet for Karaktererne i dette Fag ved den stats-

videnskabelige Examen. Lignende Fritagelse er efter Adg. 30. Juni 1871

ved særlig ministeriel Bestemmelse tilstaaet med Hensyn til dansk Forfatnings-

og Forvaltningsret (Statsret).

Overførelsen i Henhold til foranstaaende af de 2 for dansk Civilret

ved den fuldstændige juridiske Examen erholdte Karakterer sker saaledes, at

begge Karaktererne opføres, men tilsammen kun gjælde for deres Middeltal,

altsaa f. Ex. 1 Haud og 1 Laud. for 12.

Bekj. 10. Juni 1851 § 3, UMskr. 10. Oktbr. 1878, UMskr. 18. Oktbr. 1881.

Regler 22. Apr. 1852 Nr. 5.

§ 234.

Om Protokolførelsen saa vel som om Fakultetets Vidnesbyrd og

Testimonium publicum gjælde de samme Regler som ved fuldstændig juridisk

Embedsexamen jfr. foran §§ 223 og 225*

Bekj. 10. Juni 1851 § 2 i. f. og akad. Sædvane.

§ 235.

Indskrivningsgebyret ved denne Examen er 16 Kr.

UMskr. 6. Juli 1852.

e. Den lægevidenskabelige Eoibedsexameu.

§ 236.

Aflæggelsen af den lægevidenskabelige Embedsexamen er i Regelen

Betingelse for at ove Lægevirksomhed. Adgang til Fysikater og vigtige

medicinske Embeder kan ingen vente, som ikke har opnaaet en af de hojere
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Karakteror (Laiulabilis eller Haud illaudabilis). Udlændinge, som underkaste

sig Lægeexamen, kunne derved kun faa Adgang til Lægepraxis, naar de have

opnaaet bedste Karakter. Dispensation fra sidst nævnte Bestemmelse er

givet for fremmede Læger, som have onsket at nedsætte sig paa de dansk-

vestindiske Øer.

En for Hertugdommernes Adskillelse aflagt medicinsk Embedsexamen

ved Kiels Universitet giver samme Adgang til Embedsansættelse i Danmark

og Berettigelse til der at praktisere som den i forste Stykke nævnte

Examen.

Fund. 7. Maj 1788 IV § 22, Resol. 3. Juni 1837 § 1, PI. 30. Jan. 1838 § 1,

Bekj. 22. Oktbr. 1849 § 2, Kskr. 23. Apr. 1840 mbr. 10, lMskr. 12. Novbr. 1869,' PI.

28. Jan. 1840, Reskr. 28. Avg. 1818 § 3.

Kskr 22. Avg. 1845 jfr. PI. 28. Jan. 1840.

§ 237.

Med Hensyn til Examinatorer og Censorer ved den lægevidenskabelige

Embedsexamen gjælde i Almindelighed de fælles Regler for Embedsexamina,

se oven for §§ 190

—

192. Forslag til den skriftlige Opgave i legal Medicin

paahviler det Docenten i dette Fag at stille, til Opgaven i indvendig Pathologi

Docenterne i Therapi og klinisk Medicin alternerende, til Opgaven i udvendig

Pathologi Docenterne i Kirurgi, ligeledes alternerende. Det er vedtaget, at

de nævnte Docenter skulle fremkomme med 3 Sporgsmaal til Valg,

og at Censorerne vælge en Fagmand for hver af Disciplinerne, som kan

foreslaa Sporgsmaal, hvis han foler sig kaldet dertil lige over for de af

Docenten forelagte.

De fremsatte Opgaver forhandles og vedtages ved Afstemning af Fa-

kultetsmedlemmerne og Censorerne.

Ved den mundtlige Prove afgjor Examinator — der er Docenten i

det paagjældende Fag — paa hvad Maade Sporgsmaalene skulle stilles og

Examinationen foretages. Censorerne fungere ved den mundtlige Prove par-

vis for hver specielt Fag. Til Supplering i Sygdoms Forfald vælge Cen-

sorerne Suppleanter for de forskjellige Fag. Om disse Valg underrettes

Dekanus, der efter modtagen Underretning om Forfald tilsiger vedkommende

Suppleanter.

Concl. fac. 2. Maj 1871, Vedtag. 12. og 16. Maj 1871, UMskr. 9. Maj 1871.

Concl. fac. 2 Maj 1871.

Concl. fac. 2. Maj 1871, Vedtag. 1 2. og 16. Maj 1871, UMskr. 9. Maj 1871.

§ 238.

Den lægevidenskabelige Embedsexamen er sondret i 2 Dele, af

hvilke hver omfatter en Del af samtlige Provningsgjenstande. Den 1ste Del

omfatter følgende 4 Prøver: mundtlig Prøve i 1) Anatomi, 2) Fysiologi og

3) Farmakologi; praktisk Prøve i 4) Dissektion

Den anden Del omfatter følgende 10 Prøver: skriftlig Prøve i 1)

Medicina forensis, 2) Kirurgi og 3) Therapi ; mundtlig Prove i 4) almindelig

Pathologi og pathologisk Anatomi, 5) medicinsk Pathologi og Therapi, 6)

kirurgisk Pathologi, 7) Fodsclsvidenskab; praktisk Prove i 8) medicinsk

Klinik, 9) kirurgisk Klinik og 10) kirurgiske Operationer.
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Det er tilladt at underkaste sig 1ste og 2den Del af Examen paa en

Gang, men tages de til forskjellige Tider, maa 2den Del af Examen tages

senest 1 Aar, efter at den første Del er fuldendt, for at der kan tildeles

Examinanden Hovedkarakter.

PI. 30. Jan. 1838, Bekj. 5. Marts 1844, Bekj. 26. Avg. 1851 § 1.

Bekj. 26. Avg. 1851 § 1.

Bekj. 26. Avg. 1851 § 3, Bekj. 12. Juli 1870 B § 2.

§ 239,

Ingen maa indstille sig til den lægevidenskabelige Embedsexamens

lste Del, med mindre han mindst 1 Aar forinden har underkastet sig den

lægevidenskabelige Forberedelses Examen. Den, der mere end 1 Gang ind-

stiller sig til denne Prove, tilstedes ikke Adgang til Embedsexamen for

1 Aar efter, at han sidste Gang har underkastet sig den. Enhver, der vil

indstille sig til 2den Del, maa forinden ved Attester fra vedkommende Hospi-

talslæger godtgjore, at han har gjennemgaaet et halvaarligt klinisk Kursus

i Medicin, Kirurgi, Hudsygdomme og Syfilis, Fødselslære og spæde Børns

Sygdomme, samt Ofthalmologi.

Bekj. 4. Novbr. 1843 § 2, Bekj. 31. Maj 1873, Kundgj. 16. Oktbr. 1873, Bekj.

20. Decbr. 1882.

§ 240.

Enhver af Examens 2 Dele kan tages om for sig, dog kun i den for

enhver Del anordnede Rækkefølge, saaledes at den Kandidat, som har fuld-

endt 2den Del, ikke paa ny kan indstille sig til lste Del, med mindre han

tager hele Examen om. Den Kandidat, der først efter 1 Aars Mellemrum

har underkastet sig 2den Del af Examen, kan paa Grund af Regelen i

§ 238 i Slutningen ikke tage denne Del om, uden tillige paa ny at under-

kaste sig lste Del af Examen. Kun den Kandidat, som har taget begge

Dele af Examen paa en Gang, eller har taget 2den Del et halvt Aar efter

lste Del, har saaledes Adgang til at tage 2den Del af Examen om alene, for

saa vidt Fristbestemmelserne tillade det. I øvrigt gjælder Bestemmelsen i

Bekjendtgjorelse af 18. Maj 1847 baade for lste og 2den Del. Som Følge

heraf kan den Kandidat, som har taget begge Dele af Examen paa en

Gang, eller forst efter 1 Aars Mellemrum har underkastet sig 2den Del, først

indstille sig paa ny til vedkommende Del af Examen efter 1 Aars Forløb.

Bekj. 26. Avg. 1851 § 4, Bekj. 12. Juli 1870 B § 3, Bekj. 18 Maj 1847, Bekj.

21. Jan. 1861.

§ 241.

Tiden, naar Embedsexamen holdes, er den almindelige; dog blive

Prøverne i praktisk og pathologisk Anatomi samt Operationer for dem, der

ville underkaste sig Examen om Sommeren, særskilt at holde i Ugen efter

Paaske, hvilket imidlertid nu efter Fakultetets Beslutning kun bringes til

Anvendelse paa praktisk Anatomi og Operationer.

Til Udarbejdelsen af hver af de 3 skriftlige Opgaver er der tilstaaet

Kandidaterne 6 Timer. For Examinationen i kirurgiske Operationer og
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pathologisk Anatomi er der fastsal 1 Time og for do mundtlige Pro ver

*/< Time for hver Kandidat.

Bekj. 13. Maj 1850 § 4, Concl. fac. 24. Marts 1867.

PI. 30. Jan. 1838 § 4 jfr. Bckj. 5. Marts 1844, Resol 14. Novbr. 1 882.

§ 242.

Ved de skriftlige Udarbejdelser er det ikke tilladt at benytte noget

som helst Hjælpemiddel, hverken i trykt eller skreven Form. At modtage

Hjælp af nogen anden eller give Hjælp til andre, ligesom ogsaa enhver

Samtale eller Kommunikation mellem Kandidaterne er forbudt. -Ønsker

nogen af andre at laane noget, har han at henvende sig til Inspektor, som

kan tillade, at Laanet finder Sted under saadanne Forsigtighedsregler, som

udelukke Misbrug. Forefindes hos nogen utilladte Hjælpemidler, eller befindes

nogen at give Hjælp til andre, at benytte sig af en andens Hjælp eller søge

at forskaffe sig ulovlig Hjælp, afvises han fra Examen. Afvisningen har da

til Følge, at den af den paagjældende absolverede 1ste Del af Examen an-

nulleres og maa tages om, for saa vidt det tillades ham igjen at indstille

sig til Examen.

I øvrigt henvises til de udførlige Regler, der af Fakultetet ere ved-

tagne under 14. December 1863 og 17. Marts 1880.

Concl. fac. 14. Decbr. 1863, Concl. fac 17. Marts 1880.

§ 243.

Med Hensyn til Examenssproget gjælder den almindelige Regel,

jfr. foran § 158; dette anvendes nu ogsaa ved Diktat af Sygejournalen ved

de kliniske Prøver.

PI. 30. Jan. 1838 § 4.

§ 244.

Til Prøven i den praktiske Anatomi tilstaas der Kandidaterne 1

1

Timer. Naar de efter Tilsigelse indfinde sig om Morgenen paa det fastsatte

Sted, fordeles Opgaverne — hvis Tal af Universitets Direktionen er fastsat til

3, men efter Fakultetets Brug er 1 å 2 — gjennem Professor anatomiæ ved

Lodtrækning, saaledes at hver Kandidat erholder en lukket Seddel, hvori en

Opgave findes. Under Præparationen indelukkes hver Kandidat i et særskilt

Værelse. Tilsynet med Kandidaterne besørges af Professoren og hans

Assistent.

UDir. Skr. 24. Avg. 1829 jfr. UDir. Skr. 3. Juni 1820.

§ 245.

For hvert Examinationsfag ved begge Dele af Examen giver Exa-

minator og de to Censorer hver en Specialkarakter, der betegnes med Lauda-

bilis præ ceteris, Laudabilis, Haud illaudabilis lmi gradus, Haud illaudabilis

2di gradus, Non contemnendus og Nul. Hver af disse Specialkarakterer har

en nærmere bestemt Talværdi; det af de tre givne Karakterer uddragne

.Middeltal bliver Specialkarakter for Faget. Specialkarakterernes Antal ?ed

Kmbcdsexamen bliver saaledes 14, idet de skriftlige og praktiske Frover ere
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selvstændige Fag, Særlige Hovedkarakterer gives ikke for de enkelte Dele

af Examen, hvorimod Hovedkarakteren for den hele Examen uddrages af de

2 Specialkarakterer, hvortil Udfaldet af Forberedelses Examen er sammen-
draget, de 4 Specialkarakterer for 1ste Del af Examen og de 10 for 2den

Del efter følgende nærmere Kegler:

a) Hovedkarakteren bliver en af følgende: Laudabilis et quidem egregie,

Laudabilis, Haud illaudabilis lmi gradus, Haud illaudabilis 2 di gradus,

Non contemnendus.

b) Specialkarakterernes Talværdi er følgende:

Laudabilis præ ceteris = 16

Laudabilis = 13

Haud illaudabilis lmi gradus = 8

— 2di — = 5

Non contemnendus = —- 11

Nul = -f- 22

c) Af Totalsummen af de 16 Specialkarakterer udregnes ved Deling med
1 6 det endelige Middeltal, som bestemmer Hovedkarakteren, saaledes,

at et Middeltal af 16 til 14V2 bliver Laudabilis et quidem egregie,

et Middeltal under I4V2— 10V2 bliver Laudabilis

— — IOV2— 6V2 — Haud illaud. lmi gr.

_ _ 6V2—2V2 Haud illaud. 2 di gr.

— — 2V2—

1

— Non contemnendus.

Minimumssummen, hvoraf de enkelte Hovedkarakterer fremkomme,

bliver altsaa for Laud. et quidem egregie 16X 1 4V2=232, for Lauda-

bilis 16X10V2=168, for Haud illaudabilis lmi gradus 16x672=104,
for Haud illaudabilis 2 di gradus 16X2V2=40 og for Non contem-

nendus 16X1=16.
d) Fra Regelen under c) gjælde dog følgende Undtagelser:

Den Kandidat, som i en Specialprøve ved Hovedexamen erholder

et Middeltal -7- 22 (enstemmig Nul) er derved strax rejiceret. Den

Kandidat, hvis Hovedkarakter (Specialkarakterernes Middeltal) er en

Talstørrelse under 1, har ikke bestaaet Examen. Første Karakter kan

ikke tildeles nogen, som for nogen som helst Prøve har erholdt tredje

Karakter. Ingen Kandidat kan, selv med et overskydende Antal Points,

erholde Laudabilis til Hovedkarakter, naar han i nogen af de to kli-

niske Prøver har faaet en ringere Karakter end et fuldt Haud illau-

dabilis 2di gradus, og ingen kan opnaa Haud illaudabilis lmi gradus,

som har faaet et fuldt Non contemnendus eller derunder i en af de

nævnte Prøver, hvorimod Hovedkarakteren i det nævnte Tilfælde bliver

at nedsætte til Haud illaudabilis lmi gradus i Stedet for Laudabilis

og til Haud illaudabilis 2 di gradus i Stedet for Haud illaudabilis

lmi gradus.

Overforeisen af Karakterer fra farmacevtisk Examen i mundtlig Kemi,

kemisk Analyse og Botanik er af Ministeriet tilladt i forekommende Tilfælde.

Bekj. 26. Avg. 1851 § 2 jfr. foran § 186, PI. 30. Jan 1838, Bekj. 12. Juli 1870
B § 1, UMskr. 11. Novbr. 1870 jfr. UDir. Skr. 24. Febr. 1838, UMskr. 2. Novbr. 1872.

UMskr. 10. Septbr. 1881.
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§ 246.

Ved Examen fores ikke længer nogen Sporgsmaalsprotokol, men kun

en Karakterprotokol.

PI. 30. Jan. 1838 § 5. i. f.

§ 247.

Umiddelbart efter Censuren over det sidste Fag oplæses for Kandi-

daten folgende Formular til Løfte:

« Efter at have, ved den i kgl. Plakat af 30. Januar 1838 aller-

naadigst befalede forenede Læge-Embeds Examen, aflagt offentlig Prøve paa

mine i de medicinsk-kirurgiske Fag erhvervede Kundskaber, aflægger jeg

herved det Løfte, til hvis Opfyldelse jeg end ydermere ved Haandsrækning

har forpligtet mig, at jeg ved mine Forretninger som praktiserende Læge

stedse skal lade det være mig magtpaaliggende, efter bedste Skjønnende, at

anvende mine Kundskaber med Flid og Omhu til Samfundets og mine Med-

menneskers Gavn, at jeg vil bære lige samvittighedsfuld Omsorg for

den fattige som for den rige, uden Persons Anseelse; at jeg vil søge mine

Kundskaber fremdeles udvidede, og i øvrigt gjøre mig bekjendt med og

nøje efterleve de mig og mit Fag vedkommende Anordninger og Bestem-

melser, •>

hvorpaa Kandidaten giver vedkommende Docent, som oplæser Løftet, Haanden

og underskriver samme i en Protokol.

Kskr. 15. Avg. 1815, Fak. Skr. 16. Febr. 1870.

§ 248.

Til Bevis for den bestaaede Examen meddeles Kandidaten en Attest

paa Latin, der underskrives af hele Fakultetet, og efter modtaget Indberet-

ning om Examens Udfald, til Erhvervelse af jus practicandi Vidnesbyrd af

Sundhedskollegiet, hvorom Bekjendtgjørelse sker i Berlingske Tidende. Det

paahviler de lægevidenskabelige Kandidater under almindelige Forudsætninger

at løse Testimonium publicum.

Fund. 7. Maj 1788 IV § 6, PL 30. Jan. 1838 § 7, Bekj. 31. Decbr. 1843

og Bekj. 22. Oktbr. 1849 § 2.

§ 249.

Enhver, der indstiller sig til lægevidenskabelig Embedsexamen, er-

lægger en Kjendelse af 20 Kr.

Bekj. 29. Jan. 1839.

§ 250.

For at erhverve Rettigheden til at praktisere som Fødselshjælper

maa Kandidaten erhverve et særligt, af det lægevidenskabelige Fakultet ud-

stedt Testimonium for fuldstændig at have gjennemgaaet det ved Fødsels-

Og Plejestiftelsen anordnede kliniske Kursus for Kandidater, jfr, foran § 144.

Bekj. 22. Oktbr. 1849 § 2.

Normer f. Univ. 11
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f. Den filologisk-historiske Skoleembedsexamen.

§ 251.

Den fiiologisk-historiske Skoleembedsexamen, der holdes sidste Gang

i Sommeren 1887, gav forhen udelukkende Adgang til Kektorembeder ved de

lærde Skoler og fortrinlig Adgang til Overlærerembeder ved disse, saaledes,

at hvor der ved en lærd Skole er ansat to eller flere Overlærere, var en

Plads forbeholdt udelukkende for Kandidater, der havde bestaaet denne Ex-

amen, og Adgangen til den eller de andre Pladser bestemtes efter den sproglige

og historiske Undervisnings Betydning i Forhold til de andre Fag, hvori aflagt

Prøve ogsaa giver Adgang til disse Embeder. Nu er den samme Ret tillagt

dem, der have bestaaet en af de ved Anordningen af 25. Oktober 1883 ind-

forte Skoleembedsexamina. Dog kan, uden Hensyn til disse Regler, indtil

Fjerdedelen af Overlærerembederne tildeles saadanne Lærere, der vel ikke

have underkastet sig nogen af de befalede Prøver for overordnede Lærere

ved de lærde Skoler, men som Adjunkter under længere Tjenestetid have

vist fortrinlig Dygtighed og Iver.

Den fiiologisk-historiske Skoleembedsexamen er indrettet efter saa-

danne Grundsætninger og holdes paa en saadan Maade, at derved de muligst

betryggende Vidnesbyrd kunne fremkomme om Kandidatens Duelighed til at

være Skolemand og Lærer i de filologiske og historiske Fag.

Adg. 2. Febr. 1849 § 15, Adg. 25. Oktbr. 1883 A §6, L. 28. Marts 1855

§ 2 mbr. 4, jfr. neden for om Magisterkonferenser.
Adg. 2. Febr. 1849 § 1.

§ 252.

Universitetslærerne i de Fag, i hvilke ved denne Examen Prøve

aflægges, danne en Examenskomite, der forhen blev tiltraadt af Rektor ved

Metropolitanskolen. Medlemmerne vælge hvert Aar mellem dem selv en

Formand, der besørger alt, vedrørende Examen.

Universitetslærerne i græsk og latinsk Filologi deltage i Fastsættelsen

af de skriftlige Opgaver og udføre den mundtlige Examen i disse Fag efter

indbyrdes Forening og Aftale, saaledes at enten en Universitetslærer ude-

lukkende examinerer i latinsk, en anden i græsk Filologi, eller at en vis

Del af Examinationen i begge Fag overtages af en, en anden Del af en anden.

1 nordisk Filologi besørge de paagjældende Universitetslærere efter indbyrdes

Overenskomst Examinationen. Universitetslærerne i Historie deltage i Fast-

sættelsen af de skriftlige Opgaver i dette Fag, og en eller flere af dem

udføre den mundtlige Examination.

I Fastsættelsen af de skriftlige Opgaver og ved Bedømmelsen saa

vel af den skriftlige som mundtlige Prøve deltage nu to faste Censorer

overensstemmende med den almindelige Regel for Embedsexamina.

Adg. 2. Febr. 1849 § 12.

Adg. 2. Febr. 1849 § 9.

L. 25. Marts 1871 § 9, jfr. foran § 190.

§ 253.

Examinationsfagene ved denne Examen ere: latinsk, græsk og nordisk

Filologi samt Historie.
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I den klassiske Filologi fordres der en ved eget Studium af Oldtidens

Værker væsentlig understøttet Indsigt i den græske og romerske Kultur.

Hertil horer dels en grundig og omfattende Kundskab og Færdighed i det

græske og latinske Sprog i grammatikalsk og lexikalsk Henseende, forbundet

med Indsigt i Grundsætningerne for Oldtidsskrifternes Kritik og Fortolkning

(den filologiske Kritiks Methode), dels en sammenhængende videnskabelig

Oversigt over den antike Aandsudviklings Hovedsider, navnlig den borgerlige

Forfatning og Gudelæren samt Literaturens og Kunstens Historie. Ved de

græske og latinske Hovedforfattere maa Kandidaterne ikke være ubekjendte

med Apparatet og Hjælpemidlerne til deres kritiske og hermenevtiske Be-

handling.

I nordisk Filologi skal Kandidaten godtgjøre, at han besidder

grundig grammatikalsk Kundskab saa vel i Modersmaalet i dets nyere Ud-

vikling som i det oldnordiske — o: Modersmaalet under dets historiske

Udvikling fra det oldnordiske Stadium til dets nu værende Skikkelse — og

at han er saa bevandret i dette, at han med Færdighed kan oversætte

prosaiske Stykker (af Sagaerne, Kongespejlet eller oldnordiske Love), der

forelægges ham og ikke indeholde usædvanlige eller særlige tekniske Ord og

Vendinger; og maa han derhos tillige have tilegnet sig saa vel et sammen-

hængende Bekjendtskab med den oldnordiske Literaturs Forhold som en god

Kundskab til den danske Literaturs Historie.

I Historie fordres af Kandidaten en sammenhængende og klar Over-

sigt over den almindelige Verdenshistorie og Fædrelandets Historie samt

grundig Kundskab til tvende af ham selv valgte Perioder, som han maatte

angive at have gjort til Gjenstand for selvstændigt Studium, den ene af

den gamle og den anden af Middelalderens eller den nyere Historie. Des-

foruden skal der af Kandidaten fordres Kundskab om den historiske Forsk-

nings Væsen, den historiske Fremstillings forskjellige Arter samt tilstrækkeligt

Bekjendtskab med de historiske Hjælpevidenskaber og disses Anvendelse.

Adg. 2. Febr. 1849 § 2.

Adg. 2. Febr. 1849 § 3 jfr. Bekj. 13. Avg. 1873 § 2.

Adg. 2. Febr. 1849 § 5 jfr. Bekj. 13. Avg. 1873 § 3.

Adg. 2. Febr. 1849 § 6.

§ 254.

Den, som indstiller sig til denne Examen, skal, foruden de al-

mindelige ved alle Embedsexamina forlangte Oplysninger, særlig opgive for

den klassiske Filologis Vedkommende et vist Antal Oldtidsskrifter, som han

med Omhyggelighed har gjennemgaaet, under Afbenyttelse af gode Hjælpe-

midler. Fordringerne i saa Henseende ere nærmere fastsatte ved Adg. 2.

Februar 1849 § 4.

End videre skal Kandidaten med Hensyn til Historie angive to af

ham selv valgte Perioder, den ene af den gamle og den anden af Middel-

alderens eller den nyere Historie, som han skal have gjort til Gjenstand for

selvstændigt Studium.

Adg. 2. Febr. 1849 § 4, jfr. UMskr. 2. Marts 1850.

Adg. 2. Febr. 1849 § 6.

11*
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§ 255.

Med Hensyn til Tiden, naar Examen holdes, og dens Deling i en

mundtlig og en skriftlig Afdeling gjælde de almindelige Regler for Examina,

særlig Embedsexamina, se foran §§ 160 og 189. Det samme gjælder

Sproget, i hvilket den holdes, idet ogsaa den skriftlige og mundtlige Prove

i latinsk og græsk Filologi i det hele holdes paa Dansk; dog tilføjes der

ved den skriftlige Examen i Latin en særlig Prøve i Benyttelsen af den

latinske Sprogform, bestaaende i Oversættelse af et Stykke af passende

Længde og et fra den antike Form ikke for fjærnt liggende Indhold fra

Dansk paa Latin, og ved den mundtlige Prove uden for den øvrige Examens-

tid anvendes en Tid af omtrent
1U Time til at prøve Kandidatens Evne til

at udtrykke sig mundtlig paa Latin om Gjenstande, der egne sig til latinsk

Fremstilling.

Adg. 2. Febr. 1849 §§ 7, 8, Bekj. 13. Avg. 1873 § 1.

§ 256.

Ved den skriftlige Prøve gives Opgaver i Latin, Græsk og Historie,

men ikke i nordisk Filologi. Opgaverne bestemmes i et Fællesmøde af

Censorerne og Universitetslærerne, og disse sidste gjøre Forslagene. Af-

handlingerne bedømmes af Censorerne og den Universitetslærer, der har givet

Opgaven.

Opgaverne i Latin ere: 1) Oversættelse paa Dansk og For-

klaring (ligeledes paa Dansk) af et Sted i en Forfatter, som Examinanden

angiver at have læst, hvilket Sted vælges saaledes, at det giver Anledning

til at vise Bekjendtskab med Sprog og Indhold; 2) Oversættelse paa Dansk

af et passende, ikke for kort Sted af en ikke af Examinanden opgivet For-

fatter, til hvis Forstaaelse ikke behøves andet end den almindelige Sprog-

indsigt og den historisk- filologiske Kundskab, der oven for i § 253 er an-

tydet, til hvilken Oversættelse bør føjes paa Dansk en kort Forklaring og

Angivelse af det, der i sproglig Henseende er mærkeligt, især naar Stedet

tænkes at skulle gjennemgaas i en Skoles øverste Klasse; 3) Besvarelse

paa Latin af en ikke-exegetisk Opgave af den latinske Filologi, der falder

inden for de i § 253 angivne Grænser; 4) den i § 255 omtalte Over-

sættelse fra Dansk paa Latin (latinsk Stil).

I Græsk kræves Besvarelse af to exegetiske og en ikke-exegetisk

Opgave af samme Beskaffenhed som i Latin.

I Historie gives 2 Opgaver, nemlig en, henhørende til en af de

Perioder, som Examinanden har gjort til Gjenstand for et nøjagtigere

Studium, og en, hvortil Æmnet kan vælges enten af Universalhistorien eller

af en af de historiske Hjælpevidenskaber. Ved Bedømmelsen af disse Ud-

arbejdelser bør ogsaa Fremstillingens Egenskaber komme i Betragtning.

For at kunne stedes til mundtlig Examen, maa Værdien af de

Kandidaten for de tre skriftlige Fag tildelte Specialkarakterer mindst ud-

gjore Værdien af 2 Non contemnendus og 1 Haud illaudabilis (7), ligesom

Kandidaten ikke i noget Fag maa have vist sig uværdig til at opnaa

Karakteren Non contemnendus.

Adg. 2. Febr. 1849 § 7, Vedtag. 5. Maj 1871.

UMskr. 23. Apr. 1849 Nr. 6, jfr. neden for § 258.
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§ 257.

Den mundtlige Examen, der holdes saaledes, at i hvert af de

4 Fag en Universitetslærer examinerer og begge Censorer ere tilstede, samt

at Dommen fældes af alle 3 i Forening, omfatter græsk og latinsk Filologi,

nordisk Filologi og Historie. Den mundtlige Examen i græsk og latinsk

Filologi, ved hvilken Kandidaten proves saa vel i sproglig Henseende som

med Hensyn til Oldtidskundskab, skal indbefatte Behandlingen af et Sted i

en af Kandidaten angivet Forfatter og et passende Sted af en ikke angivet

prosaisk Forfatter.

Adg. 2. Febr. 1849 § 8 jfr. Vedtag. 5. Maj 1871.

§ 258.

For hvert af de 4 Examinationsfag tildeles der Kandidaten en

Specialkarakter, der betegnes som Laudabilis, hvortil kan føjes Udmærkelse

(egregie), Haud illaudabilis og Non contemnendus. I Latin, Græsk og

Historie dannes denne Specialkarakter ved en Sammenlægning af en særlig

Karakter for den skriftlige og en for den mundtlige Prøve.

Med Hensyn hertil og til Hovedkarakterens Beregning eller Ud-

dragning af Specialkaraktererne er der tillagt de nævnte Karakterer følgende

Talværdier: Laudabilis et quidem egregie = 8 Points, Laudabilis = 7, Haud

illaudabilis = 5, Non contemnendus = 1 Point.

Det er tilladt at betegne Præstationernes Beskaffenhed nøjere ved

at tilføje + eller -f- til Karaktererne og at angive den saaledes modificerede

Karakters Værdi med et mellemliggende Tal, dog saaledes, at der ikke kan

gives den laveste Karakter Non contemnendus noget forringende Tillæg,

hvorimod den Præstation, som ikke kan tilkjendes Non contemnendus,

nægtes Karakter, hvilket udtrykkes ved et Nul i vedkommende Rubrik.

Adg. 2. Febr. 1849 § 10.

UMskr. 23. Apr. 1849 Nr. 1.

UMskr. 23. Apr. 1849 Nr. 2.

§ 259.

Af de 4 Specialkarakterer uddrages en Hovedkarakter efter følgende

Regler

:

a) I de 3 Fag, latinsk og græsk Filologi samt Historie, i hvilke der

fordres baade en skriftlig og mundtlig Prøve, regnes den endelige Karakter

dobbelt, i den nordiske Filologi, der kun er mundtlig, derimod enkelt.

b) For ved den theoretiske Prøve at opnaa Hovedkarakteren Lauda-

bilis et quidem egregie, udfordres som Minimum Værdien af 4 Laudabilis

et quidem egregie og 3 Laudabilis = 53;

for at opnaa Laudabilis fordres som Minimum Værdien af 4 Lauda-

bilis og 3 Haud illaudabilis = 43;

for at opnaa Haud illaudabilis fordres som Minimum Værdien af

5 Haud illaudabilis og 2 Non contemnendus = 27;

for at opnaa Non contemnendus fordres som Minimum Værdien af

3 Haud illaudabilis og 4 Non contemnendus =19;
og saaledes, at baade den, som ikke opnaar Minimum af Talværdien for at

tilstaas Karakteren Non contemnendus, og den, som i et hvilket som helst af
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Fagene ikke har opnaaet nogen Karakler, uden Hensyn til, om han i

noget af de andre Fag har erholdt en meget hojere Karakterværdi, rejiceres.

UMskr. 23. Apr. 1849 Nr. 3 og 5.

§ 260.

Ved denne Examen fores der ikke af en dertil beskikket Notarius

Protokol over Examinationen ; men i en Protokol, som det i Regelen vil paa-

ligge Formanden for Examenskomiteen at holde, indføres saa vel samtlige

Opgaver ved de skriftlige Prover, som ogsaa de Steder af Forfatterne i den

latinske, græske og oldnordiske Filologi, hvori Kandidaterne ere provede,

samt de Perioder af Historien, hvori Examinationen fortrinsvis har bevæget

sig. Med Hensyn til Karakterprotokollen gjælde de samme Regler som ved

de andre Embedsexamina.

UMskr. 24. Marts 1849.

§ 261.

For at indstille sig til denne Examen erlægges en Kjendelse af

16 Kr.

Bekj. 29. Jan. 1839 jfr. UMskr. 28. Novbr. 1849.

§ 262.

Efter Adg. af 2. Februar 1849 § 13 skulle de, der have bestaaet

den theoretiske filologisk-historiske Skoleembedsexamen, for fuldstændig at

opnaa den dermed forbundne Adgang til Skoleembeder, aflægge en

praktisk Prøve paa deres Gave og Dygtighed til at give Undervisning.

Denne Examen holdes nu saa godt som aldrig, eftersom Ministeriet

har vedtaget som Regel, at ingen af de lærde Skolers Lærere vil blive ind-

stillet til fast Ansættelse før efter en Tjenestetid som konstitueret af hen-

imod 3 Aar, naar der ikke maatte være ganske særegne Grunde tilstede for

at afvige herfra.

Adg. 2. Febr. 1849 § 13 mbr. 1.

UMCirk. 18. Maj 1852 Post 2, L. 28. Marts 1855 § 2 i. f., Medd. om d. lærde
Skolev. f. 1857—78, 3. H. S. 149.

§ 263.

For saa vidt den i forrige §, andet Stykke, omhandlede praktiske

Prøve endnu skulde blive holdt, gjælde for den følgende Regler.

Den holdes i Metropolitanskolen derved, at Kandidaten i en

højere Klasse giver en Undervisningstime
,

gjennemgaaende og exami-

nerende, i hvert af de fire Fag, Latin, Græsk, Dansk og Historie, i

Overværelse af Universitetslærere i vedkommende Fag samt de to faste

Censorer, hvilke i Forening give en Karakter for den for Dagen

lagte Gave og Færdighed. De ere berettigede til efter endt Undervisning at

foranledige Kandidaten til i Samtale med en af Censorerne at gjøre Rede

for den af ham brugte Fremgangsmaade med Hensyn til almindelige

didaktiske Regler og Gjenstandens Beskaffenhed.

Adg. 2. Febr. 1849 § 13 mbr. 2 og 3.
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§ 264.

For hvert af de 4 Fag, hvori Kandidaten ved den praktiske Examen

proves, gives en Specialkarakter efter de samme Regler som ved den theo-

retiske Examen. Af disse uddrages en Hovedkarakter ved Sammenlægning,

idet Karaktererne for alle fire Fag gjælde lige og saaledes, at Kandidaten

for at opnaa Laudabilis et quidem egregie maa have over 30 Points,

Laudabilis over 20 Points, Haud illaudabilis over 14 Points, Non contem-

nendus i det mindste 10 Points.

Adg. 2. Febr. 1849 § 13 i. f., UMskr. 23. Apr. 1849 §§ 4 og 7.

§ 265.

Den praktiske Prove holdes til ubestemte Tider, naar Kandidater

dertil indstille sig, paa den Dag, som i Henhold til Adg. af 2. Februar 1849

§ 1 4 hver Gang nærmere bestemmes af Examenskomiteens Formand i For-

ening med de faste Censorer og Metropolitanskolens Rektor.

Adg. 2. Febr. 1849 § 14 jfr. Resol. 20. Marts 1863.

§ 266.

Med Hensyn til Indberetningerne om den filologisk-historiske Skole-

embedsexamen, Examensvidnesbyrd og Testimonium publicum gjælde de

samme Regler som ved andre Embedsexamina.

Fund. 7. Maj 1788 IV § 25 i. f., Ådg. 24. Oktbr. 1818 § 13, Bekj. 29. Jan. 1839.

g. De ved Adg. af 25. Oktober 1883 indførte Skoleembedsexamina.

§ 267.

Ved Adg. af 25. Oktober 1883 er der oprettet Skoleembedsexamina,

som omfatte Grupper af følgende Fag: Dansk, Latin, Græsk, Fransk, Tysk,

Engelsk, Historie, Mathematik, Fysik, Kemi, Astronomi, Naturhistorie og

Geografi.

De, der have bestaaet en Skoleembedsexamen, kaldes candidati ma-
gisterii ; de have den samme Ret til Rektor- og Overlærerembeder ved de

lærde Skoler som nu tilkommer dem, der have taget filologisk-historisk

Skoleembedsexamen, jfr. foran § 251. Enhver, der har opnaaet første Ka-
rakter til en Skoleembedsexamen, har Ret til at disputere for den filosofiske

Doktorgrad.

Adg. 25. Oktbr. 1883 A §§ 1 og 6.

§ 268.

Exajnen holdes ligesom alle andre Embedsexamina ved Universitetet 2

Gange om Aaret. Examinationen foretages af Universitetslærerne i ved-

kommende Fag under Tilstedeværelse af to undervisningskyndige Censorer,

der efter Indstilling fra vedkommende Fakultet beskikkes af Ministeriet for

hver Examenstermin i de Fag, i hvilke der skal holdes Prove.

Hver af Censorerne erholde som Godtgjorelse for deres Deltagelse i

den enkelte Examen en Betaling af 5 Kr. for hver Specialkarakter, som skal
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gives ved Examen, Karakteren for Behandlingen af Modersmaalet dog heri

ikke indbefattet, uden Hensyn til, om Kandidaten forer Examen til Ende

eller ikke. Denne Godtgjorelse gjælder saa vel ved de enkelte Skoleembeds-

examina som ved de i Adg. af 25de Oktober 1883 A. § 7 omtalte Tillægs-

examina.

Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 1, Bekj. 21. Apr. 1884 Nr. 3.

Bekj. 21. Apr. 1884 Nr. 4.

§ 269.

Hver Skoleembedsexamen sammensættes af et Hovedfag og flere

Bifag. Hvis et af Sprogene, Historie eller Naturhistorie og Geografi ere

Hovedfag, blive Bifagene 2 i Tallet ; saafremt derimod Mathematik eller

Fysik er Hovedfaget, bliver der 3 Bifag.

Ethvert af de i § 267 nævnte Fag kan gjores til Hovedfag eller til

Bifag, dog med Undtagelse af Naturhistorie og Geografi, som kun kan

være Hovedfag, og med Undtagelse af Kemi og Astronomi, der kun kunne

være Bifag.

Sammensætningen af Fagene ved en Skoleembedsexamen er dels

bunden, dels beror den paa frit Valg.

Naar et af de under det filosofiske Fakultet horende Fag er Hoved-

fag, skulle de dertil knyttede Bifag alle henhore under samme Fakultet. Er

Latin eller Græsk Hovedfag, skal det andet af de gamle klassiske Sprog

være et af de dertil knyttede Bifag; er Fransk eller Historie Hovedfag, skal

Latin, er Dansk, Tysk eller Engelsk Hovedfag, skal Latin eller Græsk slutte

sig dertil som det ene Bifag. Til Mathematik som Hovedfag skulle Fysik,

Kemi og Astronomi slutte sig som Bifag, og paa lignende Maade blive

Mathematik, Kemi og Astronomi at foje som de nødvendige Bifag til Fysik.

Ved Naturhistorie og Geografi som Hovedfag tages Fysik og Kemi som

Bifag.

Ved enhver Skoleembedsexamen skal Examinanden tillige ved de

skriftlige Prøver godtgjøre, at han kan skrive Modersmaalet paa en tilfreds-

stillende Maade, og der gives ham derfor en Karakter for Behandlingen af

dette.

Adg. 25, Oktbr. 1883 A §§ 2—5.

1. Skoleembedsexamen i Dansk.

§ 270.

Examensfordringerne ere ved Adg. 25. Oktober 1883 nærmere

fastsatte saaledes:

Som Hovedfag: Examinanden maa have grundigt Kjendskab til

det danske Sprog i dets nu værende Skikkelse og til dets Udviklingshistorie

(derunder indbefattet dets Dialekter), forbundet med Indsigt i den nordiske

Sproghistorie i det hele og Kjendskab til Grundtrækkene af de indoevropæiske

(jafetiske) Sprogs almindelige Historie og til den sammenlignende Sprog-

videnskabs Methode; end videre maa han have nøje Kjendskab til den

danske Literaturs Historie i dens hele Udstrækning med de nødvendige Hoved-

træk af Folkets og Kulturens Historie.
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For Oldsprogets Vedkommende kræves der en saadan Indsigt i

dets Grammatik og Ordforraad, at Examinanden er i Stand til med Lethed

at oversætte et ikke for vanskeligt Stykke af en ikke læst Saga. Han maa

tillige have en klar og sikker Oversigt over den islandske og den gammel-

norske Literaturs og Kulturs Historie.

Endelig maa han have saa meget Kjendskab til Svensk, at han

med Lethed kan læse en Forfatter fra det 19de Aarhundrede, og at han

er fortrolig med Hovedpunkterne af Sprogets og Literaturens Historie.

Hvad der skal opgives som læst af ældre Dansk og Oldsproget, er

nærmere fastsat i Adg. af 25, Oktober 1883 B. Nr. 1. Examinanden

maa derhos have gjort en enkelt betydeligere Forfatter fra Tiden efter 1700

og hans Stilling i Literaturen til Gjenstand for særligt Studium.

Som Bifag: Der kræves grundigt Kjendskab til dansk Sprog og

Literatur fra 1500 til Nutiden. Se i øvrigt nærmere Adg. af 25.

Oktober 1883 B Nr. 1.

Examinanden maa have saa meget Kjendskab til Oldsproget i gram-

matikalsk og lexikalsk Henseende, som kan vindes ved en Grammatik af

Omfang som Wimmers oldnordiske Formlære til Skolebrug og ved Læsning

af et Pensum Prosa og Poesi, der svarer til sammes oldnordiske Læsebog.

Desuden maa han have saa megen Indsigt i nyere svensk Sprog og Literatur,

at han med Lethed kan læse en Forfatter fra det 19de Aarhundrede.

Adg. 25. Oktbr. 1883 B Nr. 1.

§ 271.

De skriftlige Prøver ere fastsatte saaledes:

Som Hovedfag: To exegetiske Opgaver, den ene af den ældre

danske Literatur (for 1500), den anden af den islandsk-norske Oldliteratur,

fremdeles to Afhandlinger over Æmner af Sprog-, Literatur- eller Kultur-

historie.

Som Bifag: En exegetisk Opgave (i et læst Stykke af den islandske

eller gammeldanske Literatur) og en Opgave i dansk Literaturhistorie efter

1500.
Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 4 a.

§ 272.

Ved den mundtlige Del af Examen falder Hovedfaget og Bifaget i

folgende Underdiscipliner

:

Som Hovedfag: 1. Dansk Sproghistorie (hvorunder det opgivne

Pensum af ældre Dansk og Forholdet til Oldsproget og Svensk), 2. Dansk

Literaturhistorie (derunder den særlig læste Forfatter og svensk Literatur-

historie), 3. Oldsproget (Examination i det opgivne Pensum og i en ikke

læst Prosaforfatter), 4. Gammel islandsk-norsk Literaturhistorie og Kultur-

historie.

Som Bifag: 1. Dansk Sprog og Literatur efter 1500 (derunder

ogsaa Svensk), 2. Ældre Dansk og Oldsproget

Bekj. 21. Apr. 1884 § 1 P> Nr. 1.

Normer f. Univ. 12
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2. SJwleembedsexamen i Latin.

§ 273.

Examensfordringerne ere ved Adg. af 25. Oktbr. 1883 nærmere

fastsatte saaledes

:

Som Hovedfag: Examinanden skal godtgjøre, at han har en

grundig og omfattende grammatikalsk og lexikalsk Kundskab til det la-

tinske Sprog i dets 2 vigtigste Literaturperioder samt Kundskab til

Sprogets Historie, stottet til Kjendskab til Grundtrækkene af de indoevro-

pæiske (jafetiske) Sprogs almindelige Historie og til den sammenlignende

Sprogvidenskabs Methode. Han maa vise, at han har Indsigt i Grundsæt-

ningerne for Oldtidsskrifternes Kritik og Fortolkning, og tillige skal han have

vundet en sammenhængende videnskabelig Oversigt dels over Oldtidens Hi-

storie i Almindelighed, dels over Aandsudviklingens Hovedsider hos

Romerne, navnlig den borgerlige Forfatning og Gudelæren samt Litera-

turens og Kunstens Historie.

Der skal ved Examen opgives et vist Antal Skrifter af den latinske

Literatur, som Examinanden med Omhyggelighed har gjennemgaaet under

Afbenyttelse af gode Hjælpekilder. Det mindste Pensum, der kan opgives

som læst paa denne Maade, er særlig angivet i Adg. af 25 Oktober 1883,

B Nr. 2. Examinanden skal derhos opgive et enkelt prosaisk og et poetisk

Skrift som dem, i hvilke han i sterre Detail har dvælet ved den kritisk-

hermenevtiske Behandlings Methode.

Som Bifag: Examinanden maa have erhvervet sig en sikker

Kundskab i det latinske Sprogs Grammatik efter et Omfang som Madvigs

større Lærebog, og han maa have en Oversigt over den latinske Literatur-

historie og de romerske Antikviteter i det mindste efter en Maalestok som

den, der er givet ved Tregders og Bojesens Lærebøger heri, samt endelig

kjende Oldtidens Historie i et Omfang, der svarer til Thriges storre

Lærebog.

Hvad Examinanden skal opgive som læst, er nærmere fastsat i Adg.

af 25. Oktober 1883 B Nr. 2.

Adg. 25. Oktbr. 1883 B Nr. 2.

§ 274.

De skriftlige Prøver ere fastsatte saaledes

:

Som Hovedfag: En latinsk Stil, 2 exegetiske Opgaver (en i et læst,

en i et ikke læst Forfattersted), 1 Opgave i en af Bidisciplinerne (Anti-

kviteter, Literaturhistorie, Grammatik o. s. v.).

Som Bifag: Stil og Version efter et ikke læst Forfattersted.

Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 4 b.

§ 275.

Ved den mundtlige, Del af Examen falder Hovedfaget og Bifaget i

følgende Underdiscipliner

:

Som Hovedfag: 1. Exegese og Kritik (nærmest knyttet til et

læst Forfattersted), 2. Almindelig sproglig Kundskab og Færdighed (nærmest
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knyttet til et ikke læst Forfattersted, derunder Sproghistorie og Grammatik),

3. Antikviteter (derunder Oldtidshistorie, Oldtidsgeograti, Mythologi, Epigrafik

o. a. L), 4. Literaturhistorie (tillige med Kunsthistorie).

Som Bifag: 1. Sproglig Kundskab, 2, Real Kundskab.

Bekj. 21. Apr. 1884 § 1 B Nr. 2.

3. Skolecmbcdscxanicu i Græslc.

§ 276.

Examcnsfordringerne ere ved Adg. af 25. Oktober 1883 nærmere

fastsatte saaledes

:

Som Hovedfag: Fordringerne ere, mutatis mutandis, de samme,

som ere angivne ved Latin som Hovedfag, se § 273.

Der skal ved Examen opgives et vist Antal Skrifter af den græske

Literatur, som Examinanden med Omhyggelighed har gjennemgaaet under

Afbenyttelse af gode Hjælpekilder; se nærmere Adg. af 25. Oktober 1883

B Nr. 3. Han skal derhos opgive et enkelt prosaisk og et poetisk Skrift

som dem, i hvilke han i storre Detail har dvælet ved den kritisk-hermenevtiske

Behandlings Methode.

Som Bifag: Examinanden maa have vundet Sikkerhed ikke blot i

det græske Sprogs Formlære, men ogsaa i Kjendskab til alle vigtigere

Sætninger af Syntaxen, og han maa have tilegnet sig en Oversigt over

græsk Literaturhistorie og Gudelære i et Omfang som det, der er givet ved

Tregders Læreboger, samt over de græske Antikviteter i den Maalestok,

som Bojesens Lærebog viser, og han maa kjende Oldtidens Historie i et

Omfang, der svarer til Thriges storre Lærebog.

Med Hensyn til, hvad der skal opgives som læst af græske For-

fatteres Skrifter, se nærmere Adg. af 25. Oktober 1883 B Nr. 3.

Adg. 25. Oktbr. 1883 B. Nr. 3.

§ 277.

De skriftlige Prover ere fastsatte saaledes:

Som Hovedfag: En let græsk Stil, 2 exegetiske Opgaver (en i et

læst, en i et ikke læst Forfattersted), 1 Opgave i en af Bidisciplinerne

(Antikviteter, Literaturhistorie, Grammatik o. s. v.).

Som Bifag: To Versioner, den ene efter et læst Forfattersted med
de nodvendige Forklaringer, den anden efter et ikke læst Forfattersted.

Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 4 c.

§ 278.

Ved den mundtlige Del af Examen ere Undcrdisciplinerne for Hoved-

fag og Bifag de samme som i Latin, se § 275.

Bekj. 21. Apr. 1884 § 1 B Nr. 3.

4. SJcoIeembedsexamen i Fransk.

§ 279.

Examensfordringerne ere ved Adg. af 25. Oktober 1883 nærmere

fastsatte saaledes:

13*
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Som Hovedfag: Examinanden skal godtgjore Indsigt i Hoved-

trækkene af Sprogets Udviklingshistorie fra de ældste Tider i Forbindelse

med Kjendskab til Grundtrækkene af de indoevropæiske (jafetiske) Sprogs

almindelige Historie og til den sammenlignende Sprogvidenskabs Methode.

Han skal fremdeles vise grundig og omfattende Kundskab i Sprogets Gram-

matik tillige med praktisk Færdighed i at bruge det baade skriftlig og

mundtlig. Ligeledes maa Examinanden lægge Evne for Dagen til at for-

staa en ikke læst Text af en Forfatter fra Tiden efter det 17. Aarhundredes

Begyndelse, og foruden at han maa have en Oversigt over den franske

Nationalliteraturs Historie, fordres der Kjendskab hos ham til de Kultur-

tilstande og de Hovedpunkter i Folkets Historie, der danne Baggrunden for

Literaturen.

Hvad der skal opgives som læst, er nærmere fastsat i Adg. af 25.

Oktober 1883 B Nr. 4. Desuden skal Examinanden af det 17. eller 18.

Aarhundredes Literatur særlig have studeret en enkelt Forfatter eller et

passende Udvalg af flere i et Omfang af omtrent 400 store Oktavsider, og

han skal end videre opgive et enkelt prosaisk Skrift af en Forfatter i det

1 9. Aarhundrede med indgaaende Kjendskab til denne Forfatters Stilling i

Literaturen.

Som Bifag: Der kræves Sikkerhed i Sprogets Grammatik i Forbindelse

med praktisk Færdighed i at udtrykke sig skriftlig og mundtlig samt Evne til

at forstaa en ikke læst prosaisk Text af en Forfatter fra Tiden efter det 17.

Aarhundredes Begyndelse. Ogsaa skal Examinanden godtgjore Kundskab til

den franske Literaturhistorie i det 1 6de og følgende Aarhundreder med

kortere Overblik over den ældre Tids Literaturhistorie.

Hvad Examinanden skal opgive som læst, er nærmere fastsat i

Adg. 25. Oktober 1883 B Nr. 4.

Adg. 25. Oktbr. 1883 B Nr. 4.

§ 280.

De skriftlige Prover ere fastsatte saaledes:

Som Hovedfag: Te Versioner med nødvendige Forklaringer (efter

et læst og et ikke læst Forfattersted) samt to Afhandlinger over Æmner
af Sprog-, Literatur eller Kulturhistorie, den ene affattet paa Fransk.

Som Bifag: En Stil og en Version (efter et ikke læst For-

fattersted).

Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 4 d.

§ 281.

Ved den mundtlige Del af Examen falder Hovedfaget og Bifaget i

følgende Underdiscipliner:

Som Hovedfag: 1. Ældre Fransk (Sproghistorie, Oldfransk og

Fransk fra det 1 6de Aarhundrede), 2. Læste og særlig studerede Forfattere fra

Tiden efter det 17 de Aarhundredes Begyndelse, 3. En ikke læst Forfatter

og Sprogfærdighed, 4, Literaturhistorie.

Som Bifag: 1 . Det opgivne Pensum fra det 1 6de Aarhundrede samt

læste eller ulæste Forfattere fra Tiden efter det 17de Aarhundredes Be-
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gyndelse, 2. Literaturhistorie og en særlig læst Forfatter fra det 1 lide Aar-

hundrede samt Sprogfærdighed.

Bekj. 21. Apr. 1884 § 1 B Nr. 4.

5. Skoleembedsexamen i Tysk.

§ 282.

Examensfordringerne ere ved Adg. af 25de Oktober 1883 nærmere

fastsatte saaledes:

Som Hovedfag: Der kræves af Examinanden Indsigt i Hoved-

trækkene af Sprogets Udviklingshistorie fra de ældste Tider i Forbindelse

med Kjendskab til Grundtrækkene af de indoevropæiske (jafetiske) Sprogs

almindelige Historie og til den sammenlignende Sprogvidenskabs Methode.

Han skal have grundig og omfattende Kundskab i Sprogets Grammatik tillige

med praktisk Færdighed i at bruge det baade skriftlig og mundtlig, saaledes

at han skarpt har klaret sig Forskjellen mellem tysk og dansk Sprogbrug.

Ikke mindre maa han vise Evne til at forstaa en ikke læst Text af en For-

fatter fra Tiden efter Luther (denne inkl.), og der fordres Kjendskab til de

Kulturtilstande og de Hovedpunkter i Folkets Historie, der danne Baggrunden

for Literaturen i denne Tid. Hertil maa føjes Kundskab til den tyske

Literaturs Historie og et vist Kjendskab til de vigtigste tyske Dialekter.

Hvad der skal opgives som læst, er særlig fastsat i Adg. af 25.

Oktober 1883 B Nr. 5. Desuden skal Examinanden særlig have studeret

et enkelt større Skrift af en Forfatter fra Midten af det 18. Aarhundrede

indtil Nutiden med indgaaende Kjendskab til denne Forfatters Stilling i

Literaturen.

Som Bifag: Der kræves Sikkerhed i Kundskab til Sprogets

Grammatik i Forbindelse med praktisk Færdighed i at bruge Sproget i

Skrift og Tale samt Evne til at forstaa en ikke læst prosaisk Text af en For-

fatter fra Tiden efter Luther (inkl.), desuden Kjendskab til Plattysk og, at

Examinanden kjender Hovedtrækkene af den tyske Literaturhistorie.

Med Hensyn til, hvad der skal opgives som læst, se nærmere Adg.

af 25. Oktober 1883 B Nr. 5.

Adg. 25. Oktbr. 1883 B Nr. 5.

§ 283.

De skriftlige Prøver ere, mutatis mutandis, de samme, som oven

for i § 280 ere fastsatte.

Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 4 d.

§ 284.

Ved den mundtlige Del af Examen falder Hovedfaget og Bifaget i

følgende Underdiscipliner:

Som Hovedfag: 1. Ældre Tysk (Sproghistorie, Gotisk, Althoch-

deutsch og Mittelhochdeutsch) samt Dialekter, 2. Læste og særlig studerede

Forfattere fra Tiden efter Luther (inkl), 3. En ikke læst Forfatter og Sprog-

færdighed, 4. Literaturhistorie.
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Som Bifag: 1. Det opgivne Pensum fra Tiden efter Luther (inkl.),

dertil Plattysk, 2. Literaturhistoric og en ikke læst Forfatter samt Sprog-

færdighed.

Bekj. 21. Apr. 1884 § 1 B Nr. 5.

6. Skolccmbcdsexanieu i Enyelsk.

§ 285.

Examensfordringerne ere ved Adg. af 25de Oktober 1883 nærmere

fastsatte saaledes:

Som Hovedfag: Examinanden skal godtgjore Indsigt i Sprogets

Udviklingshistorie fra de ældste Tider (saaledes som f. Ex. fremstillet i R.

Morris Historical outlines of English accidence) samt Kjendskab til

Grundtrækkene i de indoevropæiske (jafetiske) Sprogs almindelige Historie

og til den sammenlignende Sprogvidenskabs Methode. Fremdeles kræves

der, at han har grundig og omfattende Kundskab i Sprogets Grammatik

tillige med praktisk Færdighed i at bruge det baade skriftlig og mundtlig.

Ligeledes maa han vise Evne til at forstaa en ikke læst Text af en For-

fatter fra Tiden efter Shakespeare (denne inkl.), og han maa have Kjend-

skab til de Kulturtilstande og de Hovedpunkter i Folkets Historie, der danne

Baggrunden for Literaturen i denne Tid. Hertil maa fojes Kundskab til

den engelske Literaturhistorie og et vist Kjendskab til de Dialektformer af

forskjellig Art, der fremtræde i Literaturen ved Siden af Normalsproget

(skotsk og amerikansk).

Hvad der skal opgives som læst, er særlig fastsat i Adg. af 25.

Oktober 1883 B Nr. 6. Examinanden skal end videre opgive et storre

Skrift af en Forfatter i det 19. Aarhundrede med indgaaende Kjendskab til

denne Forfatters Stilling i Literaturen.

Som Bifag: Der kræves Sikkerhed i Sprogets Grammatik i For-

bindelse med praktisk Færdighed i at udtrykke sig skriftlig og mundtlig samt

Evne til at forstaa en ikke læst prosaisk Text af en Forfatter fra Tiden

efter Shakespeare. Ogsaa skal Examinanden godtgjore Kundskab til den

engelske Literaturhistorie fra Midten af det 16. Aarhundrede af, med
kortere Overblik over de to foregaaende Aarhundreders Literaturhistorie.

Med Hensyn til, hvad der skal opgives som læst, se nærmere Adg.

af 25. Oktober 1883 B Nr. G. Examinanden skal derhos opgive et enkelt

storre Skrift fra det 19. Aarhundrede med indgaaende Kjendskab til ved-

kommende Forfatters Stilling i Literaturen.

Adg. 25. Oktbr. 1883 B. Nr. 6.

§ 286.

De skriftlige Prover ere, mutatis mutandis, de samme, som oven

for i § 280 ere fastsatte.

Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 4 a.
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§ 287.

Ved den mundtlige Del af Kxamen falder Hovedfaget og Bifaget i

folgende Underdiscipliner:

Som Hovedfag: 1. Ældre Engelsk (Sproghistorie, Oldengelsk,

Engelsk fra 1150— 1 5 f» ) samt Dialekter, 2. Læste og særlig studerede

Forfattere fra Tiden efter Shakespeare (inkl.), 3. En ikke læst Forfatter og

Sprogfærdighed, 4. Literaturhistorie.

Som Bifag: Det opgivne Pensum fra Tiden efter Shakespeare

(inkl.), 2. Literaturhistorie og en ikke læst Forfatter samt Sprog-

færdighed.

Bekj. 21. Apr. 1884 § 1 B Nr. 6.

7. Skoleembedsexamen i Historie.

§ 288.

Examensfordringerne ere ved Adg. af 25. Oktober 1883 nærmere

fastsatte saaledes:

Som Hovedfag: Der kræves af Examinanden, at han har en klar

og paalidelig Oversigt over den almindelige Historie, hvorunder indbefattes

kjendskab til Hovedtrækkene af den almindelige Literatur- og Kulturhistorie.

Som nodvendige Led i Kulturhistorien fremhæves Grundtrækkene af den al-

mindelige Statsrets og af de vigtigere nationalokonomiske Systemers Udvikling

i den nyere Tid.

Mere indgaaende Kundskab skal Examinanden godtgjore i Nordens

Historie, der maa læres i et Omfang, som samlet svarer omtrent til Allens

Haandbog i Fædrelandets Historie, og saaledes, at der særlig lægges Vægt

paa, hvad der vedrorer Danmarks indre Udvikling, fremdeles i Oldtidens

eller et af de store moderne Landes Historie (Frankrigs, Englands og Tysk-

lands), som maa læres i et lignende Omfang.

Desuden skal der til Prøven opgives en enkelt Periode som særlig

lært, saaledes at Examinanden kan vise, at han dels i Almindelighed har

Kundskab om de Kilder, paa hvilke Kjendskabet til dette Tidsrum hviler,

dels ikke blot har gjort sig bekjendt med de nyere videnskabelige Behand-

linger af Perioden, men ogsaa har sat sig ind i de vigtigste Kilder. Se

nærmere Adg. 25. Oktober 1883 B Nr. 7,

Endelig skal Examinanden godtgjoie, at han har Kundskab om den

historiske Gransknings Væsen, den historiske Fremstillings forskjellige Arter

samt passende Kjendskab til de historiske Hjælpevidenskaber og deres An-

vendelse. Det opfattes som en Selvfølge, at enhver, der studerer Historie,

soger at uddanne sit historiske Syn og sin Sans for historisk Fremstilling

ved Læsning af fremragende historiske Skribenters Arbejder i forskjellige

Retninger.

Som Bifag: Fordringerne ere her de samme, som ere angivne

under de to ferste Stykker, naar Faget er Hovedfag.

Adg. 25. Oktbr. 1883 B Xr. 7.
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§ 289.

De skriftlige Prøver ere fastsatte saaledes;

Som Hovedfag: Fire Opgaver, hvoraf mindst en tages af den særlig

studerede Periode.

Som Bifag: En Opgave i almindelig Historie og en i de Partier

af Historien, hvortil der kræves mere indgaaende Kundskab.

Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 4 e.

§ 290.

Ved den mundtlige Del af Examen falder Hovedfaget og Bifaget i

følgende Underdiscipliner:

Som Hovedfag: 1. Almindelig Historie, 2. Enten Nordens Hi-

storie eller den Del af Historien, hvori Kandidaten ellers skal godtgjøre mere

indgaaende Kundskab (Oldtidens eller et af de store moderne Landes Hi-

storie), 3. Den særlig studerede Periode, 4. Historiens Indlednings- og

Hjælpevidenskaber samt Literatur- og Kulturhistorie.

Som Bifag: 1. Almindelig Historie (derunder almindelig Literatur-

og Kulturhistorie) , 2. Enten Nordens Historie eller den Del af Historien,

hvori Kandidaten ellers skal godtgjøre mere indgaaende Kundskab (Old-

tidens eller et af de store moderne Landes Historie).

Bekj. 21. Apr. 1884 § 1 B Nr. 7.

8. Skoleembedsexamen i MathematiJc.

§ 291.

Examensfordringerne ere ved Adg. af 25. Oktbr. 1883 nærmere fast-

satte saaledes:

Som Hovedfag: Examinanden skal godtgjøre grundig Kjendskab til

a) Arithmetik, Algebra og ren Analyse, indeholdende højere Algebra

og Funktionslære, Differentiation og Integration med uendelig smaa

og med endelige Differenser;

b) Geometri, nemlig foruden Plangeometri, Stereometri og Trigonometri'

analytisk Geometri, saa vel med Parallelkoordinater, og polære Ko-

ordinater, som med de to Trekantkoordinatsystemer og ren Geometri,

indeholdende Læren om projektive Egenskaber og om grafisk Frem-

stilling af Former i Rummet ved Projektion

;

c) Rationel Mekanik;

d) Et kort Omrids af Mathematikens Historie, i Forbindeiso med hvilket

Examinanden maa have gjort sig direkte bekjendt med Euklids Ele-

menter og Descartes
1

Geometri.

Særligt Studium af elementære Lærebøger, saa vel danske som frem-

mede, forudsættes.

Fremdeles maa han specielt have studeret et selvvalgt Afsnit inden

for de oven nævnte mathematiske Hoveddiscipliner eller angaaende andre

dertil knyttede videre Udviklinger i særlige Retninger, hvorved navnlig fordres

indgaaende Studium af en eller tiere fremragende Forfatteres Arbejder ved-

rørende saadanne Afsnit.
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Som Bifag: Der kræves Kundskab til:

a) Arithmetik, Algebra og ren Analyse, indeholdende Hovedsætninger af

den bojere Algebra og Funktionslære, Differential- og Integral-

regning ;

b) Plangeometri, Stereometri og Trigonometri, analytisk Geometri med

retvinklede og polære Koordinater, saa vel i Planen som i Rummet,

og Elementer af den deskriptive Geometri;

c) Rationel Mekanik.

Særligt Studium af de elementære Læreboger, navnlig de danske,

forudsættes.

Adg. 25. Oktbr. 1883 B Nr. 8.

§ 292.

De skriftlige Prover ere fastsatte saaledes:

Som Hovedfag: Fire Opgaver, tagne af forskjellige under dette

Fag horende Discipliner.

Som Bifag: To Opgaver.

Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 4 f.

§ 293.

Ved den mundtlige Del af Examen falder Hovedfaget i de oven for

i § 291 litr. a—d nævnte Underdiscipliner. Det specielt læste Afsnit be-

dommes med ved den af de 4 nævnte Grupper, hvorunder det hører.

Bifaget falder i 2 Underdiscipliner, af hvilke den ene betegnes paa

samme Maade som oven for i § 291 under litr. a (Bifag) nævnt, den anden

som under litr. b og c (Bifag) nævnt. Kjendskab til de elementære Lære-

bøger bedømmes under de Discipliner, hvortil de høre.

Bekj. 21. Apr. 1884 § 1 B Nr. 8.

.9. Skoleembedsexamen i Fysik.

§ 294.

Examensfordringerne ere ved Adg. af 25de Oktober 1883 nærmere

fastsatte saaledes:

Som Hovedfag: Der fordres af Examinanden en mathematisk Be-

grundelse af de fysiske Love. Omfanget er det, der gives i enhver større

Lærebog, nemlig:

a) Mekanisk Fysik. Legemernes almindelige Egenskaber, Kræfternes

Sammensætning og Opløsning; faste Legemers, Vædskers og Luftarters

Ligevægt, derunder indbefattet Haarrørsvirkning og Diffusion; faste

Legemers, Vædskers og Luftarters Bevægelse samt Bølgebevægelse og

Akustik.

1)) Optik. Lysets Tilbagekastning, Brydning, Farveadspredclse (Spek-

tralanalyse), Interferens, Plansætning og kemiske Virkninger; meteoro-

logisk Optik; Lysets Theori.

c) Varmelære. Legemernes Udvidelse, Smeltning og Fordampning;

Dampenes Tryk og Tæthed; Straalcvarme og ledet Varme; Varme-

fylde; Varmens mekaniske Ækvivalent.

Normer f. Univ. 13
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cl) Magnetisme. Grundfænomener, Maaling af de magnetiske Kræfter,

Jordens magnetiske Forhold.

e) Elektricitet ved Fordeling og Meddeling; Berøringselektricitet; den

elektrolytiske Lov; den elektriske Strøms magnetiske Virkninger og

deres Love; Induktion.

f) Oversigt over Fysikens Historie.

g) Der fordres af Examinanden, at han har skaffet sig Færdighed i at

foretage de vigtigste fysiske Forsag, og at han kan gjøre Rede for de

væsentlige fysiske Instrumenters Indretning i det enkelte.

Behandlingen af Fysiken bør være omtrent som i Holtens avto-

graferede Forelæsninger over mekanisk og kemisk Fysik samt hans Optik,

eller ogsaa som i Wullners Fysik.

Examinanden maa særlig have sat sig ind i et selvvalgt Afsnit

inden for de nys nævnte Grænser, som f. Ex. Virksomhedernes Omsætning,

Bølgebevægelse, fysisk Optik, Maaling af Varmemængder, Elektrostatik eller

Elektrodynamik.

Som Bifag: Kjendskab til de i det foregaaende under a—e an-

førte Afsnit, men i mindre Omfang, omtrent som i Christies Lærebog i

Fysik, og der fordres kun saa megen mathematisk Begrundelse, som kan

gives ved den i Skolernes mathematisk-naturvidenskabelige Afdeling meddelte

elementære Mathematik.

Ogsaa i det Tilfælde, at Fysiken er Bifag, bør Examinanden kunne

godtgjøre, at han har Kjendskab til de fysiske Apparaters Indretning i det

enkelte og øvelse i at kunne anstille saadannc Forsog, som bor kunne

fordres af Læreren i Fysik i en lærd Skole.

Adg. 25 Oktbr. 1883 B Nr. 9.

§ 295.

De skriftlige Opgaver ere fastsatte saaledes

:

Som Hovedfag: Fire Opgaver, tagne af forskjellige under dette

Fag hørende Discipliner.

Som Bifag: To Opgaver.

Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 4 g.

§ 29 6.

Ved den mundtlige Del af Examen falder Hovedfaget og Bifaget i

følgende Underdiscipliner:

Som Hovedfag: 1. Mekanisk Fysik, 2. Optik, 3. Varmelære,

4. Magnetisme og Elektricitet. Fysikens Historie og det specielt studerede

bedømmes under de Discipliner, hvortil de naturlig høre.

Som Bifag: 1. Mekanisk Fysik og Optik, 2. Varmelære, Magnetisme

og Elektricitet.

Bekj. 21. Apr. 1884 § 1 B Nr. 9.

10. Skoleembedsexamen i Kemi.

§ 297.

Examinanden bor have Kjendskab til de oftest forekommende Grund-

stoffer og Forbindelser, som have Betydning for en fyldigere Opfattelse af



99

de vigtigste komiske Fænomener, samt de vigtigste naturlig forekommende

organiske Forbindelser. End videre fordres der ogsaa saa meget Kjendskab

til den kemiske Analyse, at ban kan foretage en kvalitativ Undersøgelse af

el ikke meget sammensat uorganisk Stof (ligesom ved den medicinske For-

beredelses Examen).

Som praktisk Opgave gives en kvalitativ Analyse af et uorganisk

Stof. Til Udforeisen deraf kan bruges 8 Timer, og Besvarelsen ledsages af

en kort Beretning om Fremgangsmaaden.

Dette Fag er ikke delt i Underdiscipliner.

Adg. 25. Oktbr. 1883 B Nr. 10.

Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 4 h.

Bekj. 21. Apr. 1834 § 1 B Nr. 10.

11. Skolccmbedscxamcn i Astronomi.

§ 298.

Examinanden skal prøves i udvalgte Hovedsætninger af: a) sfærisk

Astronomi, b) theoretisk Astronomi, c) Astrofysik, d) Interpolationsregning

og e) Sandsynlighedsregning, hver Post i saa stort et Omfang, som kan fore-

drages i et Halvaar med højst to Timer ugentlig. Derhos gives en skriftlig

Opgave.

Dette Fag er ikke delt i Underdiscipliner.

Adg. 25. Oktbr. 1883 B Nr. 11 og C § 4 i.

Bekj. 21. April 1884 § 1 B Nr. 11.

12. SJcoleembcdsexamen i Naturhistorie og Geografi.

§ 299.

Examensfordringerne ere ved Adg. af 25de Oktober 1883 nærmere

fastsatte saaledes:

Der skal godtgjøres:

a) i Zoologi en paa sammenlignende Anatomi, Udviklingshistorie og

Fysiologi grundet Oversigt over Dyreriget, forbundet med et større

Kjendskab til den nordiske Favna, navnlig de højere Dyr, og til de

vigtigste Træk af Dyrenes geografiske Udbredelse

;

b) i Botanik en paa Morfologi, sammenlignende Anatomi og Fysiologi

grundet Udsigt over Planteriget, forbundet med et speciellere Kjend-

skab til Landets Flora, navnlig de højere Planter, samt til de større

Træk af Plantegeografien;

c) i Mineralogi en paa Krystallografi, Fysik og Kemi grundet Udsigt

over Mineralriget, almindelige Kundskaber i Jordklodens Udviklings-

historie, samt nøjere Kjendskab til de skandinaviske Landes Geognosi;

d) i Geografi: Mathematisk og fysisk Geografi, derunder indbefattet

Klimatologi og Meteorologi, samt politisk (og historisk) Geografi, der-

under indbefattet ethnografisk og statistisk Geografi.

Examinanden maa godtgjore, at han særlig har studeret et selvvalgt

Afsnit inden for de nys nævnte Grænser, som f. Ex. en større Dyre- eller

Plantegruppes Bygning, biologiske og geografiske Forhold eller et af de vig-

13 ;
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tigere Afsnit af de nordiske Landes Geognosi eller et større Landomraades

geografiske, fysiske og kulturhistoriske Forhold, samt gjort sig bekjendt med

Hovedtrækkene i sin Videnskabs Historie og Udvikling.

Derhos gives fem skriftlige Opgaver, hvoraf 1 i hver af de 4 uDder

dette Fag hørende Discipliner (Zoologi, Botanik, Mineralogi og Geografi) og

1 i det af Examinanden særlig opgivne Afsnit

Avg. 25. Oktbr. 1883 B Nr. 12 og C § 4 k jfr. Bekj. 21. Apr. 1834 § 1 Nr. 12.

§ 300.

De Hovedkarakterer, der gives for de oven for i §§ 270—299
nævnte Skoleembedsexamina, ere Laudabilis, hvortil kan føjes Tillæget «et

quidem egregie», samt Haud illaudabilis. Ved Fastsættelse af Karakterernes

Værdi følges Pointsberegning, se neden for.

Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 2.

§ 301.

Examen er i alle Fag dels skriftlig, dels mundtlig. Den mundtlige

Prøve finder Sted ved Examination, den skriftlige ved Udarbejdelse af Af-

handlinger under Opsyn, hver med 4 Timer til at besvare den stillede Op-

gave. I Kemi træder en praktisk Prøve i Stedet for den skriftlige Be-

svarelse.

Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 3.

§ 302.

Der gives en Karakter for hver skriftlig Opgave og praktisk Prøve,

saaledes at disses samlede Tal bliver 8. Men dertil føjes endnu en niende

Karakter for Behandlingen af Modersmaalet,

Karaktererne for den mundtlige Prøve, der fremkomme derved, at

der meddeles 1 Karakter for hver af vedkommende Hovedfags eller Bifags

Underdiscipliner, beregnes saaledes, at den mundtlige og den skriftlige

Del af Examen faa lige Vægt. Der gives 8 Specialkarakterer, nemlig

4 Karakterer for hvert Hovedfag, dog med Undtagelse af « Naturhistorie

og Geografi«, hvori der gives 5 Karakterer, og 2 Karakterer for hvert Bifag,

undtagen for Kemi og Astronomi, i hvilke der kun meddeles en enkelt

Karakter for hvert Fag.

Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 5.

Adg. 25. Oktbr. 1883 C § 6 jfr. Bekj. 21. Apr. 1884 § 1 B.

§ 303.

Karakterernes Værdi beregnes saaledes:

Ved Sammenlægning af Censorernes Specialkarakterer i hvert Fag

benyttes følgende Skala: ug = 6, mg = 5 , g -= 4, tg = 3 , mdl = 2,

slet = 1. De endelige Karakterer i hvert Fag faa følgende Værdier: Lauda-

bilis præ ceteris (ug) = 8, Laudabilis (mg) = 7, Haud illaudabilis (g) =5,
Non contemnendus (tg) = 1 , Vix non contemnendus (mdl) — -5- 7 , Nul

(slet) = -r- 23.

Ingen kan bestaa, naar han har et Nul (slet) i en af de skriftlige og

et Nul (slet) i en af de mundtlige Discipliner i Forening inden for samme
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Fag, olier med mindre han ved de 8 Karakterer for Fagene i den skrift-

lige Prøve (uden Hensyn til Karakteren for Behandlingen af Modersmaalet)

opnaar en Gjennemsnitsværdi af mindst 3^2, eller ved Karaktererne for den

mundtlige Piove faar samme Gjennemsnitsværdi.

Hovedkarakteren bestemmes ved den halve Sum af Gjennemsnittene

for samtlige 9 Karakterer ved den skriftlige Prove og for de 8 Karakterer

ved den mundtlige Prove, saaledes at mindst

7Vs giver Laudabilis et quidem egregie,

6 Laudabilis,

3V2 Haud illaudabilis.

Ingen kan opnaa Karakteren «admissus» ved de i Adg. af 25 de

Oktober 1883 A § 7 omhandlede Tillægsexamina, med mindre han ved den

skriftlige Prove opnaar en Gjennemsnitsværdi af mindst 3V2, eller ved Ka-

rakteren for den mundtlige Prove faar mindst samme Gjennemsnitsværdi.

Bekj. 21. Apr. 1884 § 2.

§ 304.

Det paahviler Dekanus i vedkommende Fakultet, efter at have mod-

taget Anmeldelserne til Examen, at besorge det fornødne med Hensyn til

de her omhandlede Examina, for saa vidt de hore under Fakultetet.

Bekj. 21. Apr. 1884 § 5.

§ 305.

Ved Indtegningen til Skoleembedsexamina og Tillægsexamina efter

Adg. af 25de Oktober 1883 A § 7 erlægges en Kjendelse af 20 Kr.,

hvoraf 16 Kr. tilfalde Universitetet og 4 Kr. Universitetets Pedeller til lige

Deling. End videre erlægges der for den praktiske Prove i Kemi en Kjendelse

af 6 Kr. , der tilfalde Laboratoriet til Bestridelse af Udgiften ved Inspek-

tion m. m.

Bekj. 21. Apr. 1884 § 6.

§ 306.

Enhver, der har taget en af do oven nævnte Skoleembedsexamina,

skal for sin Ansættelse i et Skoleembede have gjennemgaaet et Prøvekursus

for theoretisk og praktisk at modtage den endelige Uddannelse til Lærer-

gjerningen.

Den theoretiske Vejledning gives ved et Kursus i Pædagogik, som

tilendebringes i hojst 4 Timer ugentlig i et Halvaar, Examinatorier og

Skriveøvelser deri indbefattede. Dette Kursus kan gjennemgaas saa vel for-

inden som samtidig med det praktiske.

Den, der soger en Lærerstilling, maa vedlægge ved sin Ansøgning

Bevis for flittig at have fulgt Foredragene og ved Examinatorier og øvelser

lagt gode Kundskaber for Dagen.

Den praktiske Vejledning modtager Kandidaten i Løbet af et halvt

Aar ved en større offentlig Skole efter nærmere Bestemmelse af Ministeriet

for Kirke- og Undervisningsvæsenet, se Bekj. af 21de April 1884, paa den

af Hektor og vedkommende Faglærere fastsatte Maade. Kandidaten er pligtig
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til at være tilstede ved Undervisningen i de Fag og de Klasser, som saa-

lcdes bestemmes for ham, og til at deltage i Forhandlinger angaaende Under-

visningen i de af ham valgte Fag.

Han skal have Lejlighed til selv i Faglærernes Nærværelse at under-

vise i sine Fag i saadant Omfang, at han i Løbet af et halvt Aar faar

undervist i alt 4 Uger i hvert Fag, dog aldrig mere end 6 Timer om
Ugen. Faglæreren skal meddele ham enhver Bemærkning om hans Under-

visning, der maatte være Anledning til at gjore, baade anerkjenden de og ud-

sættende. Jfr. i ovrigt de nærmere Regler i Bekj. af 21de April 1884.

Adg. 25. Oktbr. 1883 D §§ 1—3 jfr. Bekj. 21. Apr. 1884 §§ 7—9.

§ 307.

Efter tilendebragt Provetid kan Kandidaten forlange at aflægge Prove

for tre Censorer, Skolens Rektor, vedkommende Faglærer og en af Ministeriet

beskikket undervisningskyndig Mand. Kandidaten skal da i Lobet af 14

Dage undervise en Klasse i de af ham valgte Fag, hvorpaa Censorerne, efter

at have overværet Undervisningen to Timer i hvert Fag, afgive en Kjendelse

om hans praktiske Lærerdygtighed efter en af Ministeriet udfærdiget

Formular.

Adg. 25. Oktbr. 1883 D § 4 jfr. Bekj. 21. Apr. 1884 § 11.

§ 308.

Det oven nævnte Prøvekursus kan med Hensyn til den praktiske

Uddannelse bortfalde, saafremt en Kandidat har virket mindst 2 Aar ved en

Skole og lader sin Færdighed i Undervisning undersøge af en Examens-

kommission paa den i § 307 nævnte Maade. Denne Examenskommission

sammensættes af 3 dertil af Ministeriet beskikkede undervisningskyndige

Mænd.

Adg. 25. Oktbr. 1883 D § 5.

§ 309.

Theologiske Kandidater, som have taget Embedsexamen med Hoved-

karakteren Laudabilis eller Haud illaudabilis primi gradus, ligesom ogsaa de,

der have underkastet sig Magisterkonferens i et af de under det filosofiske

Fakultet hørende Skolefag, kunne lade deres Embedsexamen eller Magister-

konferens træde i Stedet for Prøven i et af Hovedfagene ved Skoleembeds-

examina. Naar de da underkaste sig en Prøve i 2 af de i §§ 267 og 269

nævnte Fag, i det Omfang, der er fastsat for dem som Bifag, og saaledes, at

der ved Valget af disse Fag følges de i § 269 fastsatte Regler, og naar de

bestaa denne Prøve med Karakteren «admissus», vinde de samme Ret til at

opnaa Skoleembeder som de, der have taget Skoleembedsexamen.

Denne Ret tilkommer ogsaa dem, der have underkastet sig en

Magisterkonferens i Astronomi eller Kemi, samt polytekniske Kandidater, naar

de lade sig prøve ved en af Fakultetet ordnet Tillægsexamen i et af de i

det foregaaende nævnte Hovedfag og ved denne opnaa Karakteren «ad-

missus».

Den samme Ret tilkommer end videre dem, der have underkastet

sig en Magisterkonferens i Naturhistorie eller Geografi, naar de lade sig
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prøve ved en af Fakultetet nærmere ordnet Tillægsexamen, der sammen med

Magisterkonferensen udviser de samme Kundskaber som Skoleembedsexamen

med Naturhistorie og Geografi som Hovedfag, og ved denne Provo opnaaet

Karakteren <-admissus».

Adg. 25. Oktbr. 1883 A § 7.

III. Magisterkonferenser.

§ 310.

De, der ville aabne sig Adgang til at disputere for Doktorgraden i

det filosofiske eller mathemathisk-naturvidenskabelige Fakultet, uden at have

bestaaet en Embedsexamen med bedste Karakter, kunne opnaa dette ved at

underkaste sig en saakaldet Magisterkonferens.

De, som for Emanationen af Adg. af 25de Oktober 1883 have

underkastet sig en Magisterkonferens i Mathematik og Fysik eller i Natur-

historie, have Adgang til Ansættelse i Overlærerembeder ved de lærde

Skoler ved Siden af dem, der have bestaaet filologisk-historisk Skoleembeds-

examen eller Skoleembedsexamen efter Adg. af 25. Oktober 1883, og dem,

der have underkastet sig polyteknisk Examen, dog med Forbehold af den

ved §§ 251 og 267 hjemlede begrænsede Eneret til visse Overlærerpladser.

Fund. 7. Maj 1788 V § 4 jfr. Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 1.

PI. 10. Avg. 1848, Adg. 2. Febr. 1819 § 15, Adg. 25. Oktbr. 1883 A § 6 jfr.

I Mskr. 6. Decbr. 1883.

§ 311.

Magisterkonferenser holdes under det filosofiske og under det mathe-

matisk-naturvidenskabelige Fakultet.

PI. 10. Avg. 1848 § 2, Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 1, Bekj. 3. Jan. 1865.

§ 312.

Konferensen omfatter skriftlig og mundtlig Prøve i det Fag, som
Kandidaten angiver som sit Hovedstudium, og som maa bestaa i en hel,

under Fakultetet hørende Videnskabsgren i dens sammenhængende Hoved-

dele, saaledes at dog en mere speciel Retning kan fremhæves.

PI. 10. Avg. 1848 § 1 jfr. Bekj. 3. Jan. 1865.

§ 313.

Fakultetet afgjor i ethvert forekommende Tilfælde, hvorvidt det af

Kandidaten opgivne er tilstrækkeligt til at fyldestgjore de foreskrevne For-

dringer. For Magisterkonferenserne under det mathematisk-naturvidenskabe-

lige Fakultet ere Fordringerne, saaledes som de fra 1ste Januar 1878 ere

blevne stillede, for visse Fag blevne præciserede i følgende almindelige

Regler:

I. Med Mathe mathik som Hovedfag.

1. Magisterkonferensen omfatter en skriftlig og en mundtlig Prøve.
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2. Den skriftlige Prøve bestaar i Besvarelse af: a. en større Opgave i

Hovedfaget, hvortil anvendes en Tid af 4 til 6 Uger; b. to mindre

Opgaver i Hovedfaget, hvortil bruges 4 Timer; c. en Opgave i Astro-

nomi eller Fysik efter Kandidatens eget Valg, ligeledes i 4 Timer.

Ved de under b. og c. nævnte Prøver maa ingen Hjælpemidler benyttes

uden eventuelt Tavler.

3. Den mundtlige Prøve omfatter foruden Hovedfaget følgende Bifag:

Astronomi, Fysik og Kemi, de to sidste i samme Omfang som ved

polyteknisk Examen for Mekanikere, det første som i Gyldens «Fram-

stållning af Astronomien«.

4. I Hovedfaget fordres Kundskab til: a. Arithmetik, Algebra og ren

Analyse, indeholdende højere Algebra og Funktionslære, Differentiation

og Integration med uendelig smaa og med endelige Differenser ; b. Geo-

metri, nemlig foruden Plangeometri, Stereometri og Trigonometri, ana-

lytisk Geometri, saa vel med retvinklede og polære, som med de to

Trekantkoordinatsystemer, og ren Geometri, indeholdende Læren om

projektive Egenskaber og om grafisk Fremstilling af Former i Rummet

ved Projektion; c. Rationel Mekanik; d. Sandsynlighedsregning;

e. Oversigt over Hovedtrækkene i Mathematikens Historie.

II. Med Astronomi som Hovedfag.

1. Magisterkonferensen omfatter en skriftlig, en praktisk og en mundtlig

Prøve.

2. Den skriftlige Prøve bestaar i Besvarelse af: a. en større Opgave i

Hovedfaget, hvortil anvendes en Tid af 4 til 6 Uger; b. en mindre

Opgave i Hovedfaget, hvortil kan bruges 4 Timer ; c. to mindre Op-

gaver i Hjælpevidenskaberne, nemlig en i Mathematik og en efter

Kandidatens Valg enten i Fysik eller Kemi, ligeledes besvarede i 4

Timer. Ved de to sidste Prøver maa ingen Hjælpemidler bruges uden

eventuelt Tavler.

3. Den praktiske Prøve bestaar i Observationer af en opgivet Gjenstand

med et af Observatoriets Instrumenter. Observationerne bør under

gunstige Vejrforhold tilendebringes paa en Nat (Dag). Til Observa-

tionernes Reduktion tilstaas en Uge.

4. Den mundtlige Prøve omfatter foruden Hovedfaget følgende Bifag:

Mathematik, Fysik og Kemi.

5. I Hovedfaget fordres Kundskab til begge Astronomiens Hovedafdelinger,

baade den sfærisk-praktiske Del og den theorisk-fysiske, til Astrofysiken

og til Astronomiens Historie. I Bifagene fordres Kundskaber i samme

Omfang som ved den polytekniske Examen for Mekanikere, for Mathe-

matikens Vedkommende dog saaledes, at der kræves Kundskaber i

sfærisk Trigonometri, Differensregning og Interpolation, samt Sand-

synlighedsregning i det Omfang, for hvilket der i Hovedvidenskaben er

Anvendelse.

III. Med Fysik som Hovedfag.

1. Magisterkonferensen bestaar af en skriftlig, en praktisk og en mundtlig

Prøve.
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2. Den skriftlige Prøve bestaar i Besvarelse af: a. en større Opgave i

Hovedfaget, hvortil anvendes en Tid af 4 til G Uger; b. en mindre

Opgave i Fysik og to Opgaver i Mathematik, til hvilke der kan bruges

en Tid af 4 Timer. Til de sidste Opgavers Besvarelse maa ingen

Hjælpemidler bruges uden eventuelt Tavler.

3. Den praktiske Prøve bestaar i en kvalitativ kemisk Analyse af et

uorganisk Stof. Til Udforeisen af denne kan bruges en Tid af 12

Timer, og Besvarelsen ledsages af en kort Beretning om Fremgangs-

maaden.

4. Den mundtlige Prøve omfatter foruden Hovedfaget ogsaa som Bifag:

Mathematik, Astronomi og Kemi; Mathematik i samme Omfang som

ved den polytekniske Ingeniorexamen, Astronomi som i « Gyldens

Framstållning af Astronomien-) og Kemi i samme Omfang som ved

lægevidenskabelig Forberedelses Examen.

5. I Hovedfaget fordres Videnskabens forsk jellige Dele saaledes, som de

kunne læres efter Tidens bedste Lærebøger, og en Oversigt over Fy-

sikens Historie.

IV. Med Kemi som Hovedfag.

1. Magisterkonferensen omfatter en skriftlig, en praktisk og en mundtlig

Prøve.

2. Den skriftlige Prøve bestaar i Besvarelse af: a. en større Opgave i

Hovedfaget, hvortil der kan anvendes en Tid af 4 Uger: b. en Opgave

i teknisk Kemi, hvortil kan benyttes 6 Timer; c. en Opgave i Fysik,

og d. en Opgave i Mathematik, der bliver at besvare hver i Løbet af

4 Timer. Ved de tre sidst nævnte Opgavers Besvarelse maa der ikke

benyttes trykte eller skrevne Hjælpemidler.

3. Den praktiske Prøve bestaar i Udførelsen af: a» et Præparations-

arbejde og b. et analytisk Arbejde. Til hvert af disse kan der an-

vendes en Uge, og tillades det at benytte trykte eller skrevne Hjælpe-

midler. Besvarelsen ledsages af en kort Beretning om Fremgangs-

maaden.

1 Den mundtlige Prøve omfatter foruden Hovedfaget følgende Bifag:

Fysik, Mathematik og Mineralogi, hvori Fordringerne blive de samme

som ved polyteknisk Examen i anvendt Naturvidenskab, samt en Over-

sigt over Oeognosi, Astronomi og Kemiens Historie.

V. I Naturhistorie.

1

.

Magisterkonferensen omfatter en skriftlig og en mundtlig Prøve.

2. Den skriftlige Prøve bestaar i Besvarelse af: a. en større Opgave i

det af de tre naturhistoriske Fag (Zoologi, Botanik og Mineralogi), som

Kandidaten har valgt til sit Hovedfag, hvortil kan anvendes en Tid af

4 til 6 Uger ; b. 3 mindre Opgaver, en i hvert af de tre nævnte Fag,

hvortil kan bruges 4 Timer.

3. Den mundtlige Prøve omfatter Zoologi, Botanik og Mineralogi, og

ved denne maa man tillige overbevise sig om, at Kandidaten er saa

Normer f. Univ.
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meget inde i Hjælpevidenskaberne, nemlig Kemi, Fysik og Mathematik,

som Studiet af Fagene kræver.

4. Ved Konferensen forlanges: a. i Zoolog' en paa sammenlignende Ana-

tomi, Udviklingshistorie og Fysiologi grundet Oversigt over Dyreriget,

forbundet med et større Kjendskab til den nordiske Favna, navnlig de

højere Dyr, og til de vigtigste Træk af Dyrenes geografiske Udbredelse

;

b. i Botanik en paa Morfologi, sammenlignende Anatomi og Fysiologi

grundet Udsigt over Planteriget, forbundet med et speciellere Kjendskab

til Landets Flora, navnlig de højere Planter, samt til de større Træk

af Plantegeografien; c. i Mineralogi en paa Krystallografi, Fysik og

Kemi grundet Udsigt over Mineralriget, almindelige Kundskaber i Jord-

klodens Udviklingshistorie, samt nøjere Kjendskab til de skandinaviske

Landes Geognosi.

I det af de tre naturhistoriske Fag, der vælges til Hovedfag, fordres

et mere omfattende Studium, der tillige inden for et selvvalgt, ikke alt

for begrænset Afsnit, maa være dybere og mere i det enkelte gaaende, samt

en Oversigt over Fagets Historie.

PL 10. Avg. 1848 § 2 mbr- i jfr. Kundgj. 18. Septbr. 1850 § 1.

Concl. fac. 24. Apr. 1876, TJMskr. 30. Juni 1876 jfr. UMskr. 12. Maj 1863.

§ 314.

For en enkelt, under det filosofiske Fakultet hørende Konferens har

Fakultetet vedtaget, at vedkommende enten skal knytte Opgivelsen af

Studier i kunsthistorisk Retning til en Opgivelse af Æsthetik, eller opgive

dem som Led af et mere almindeligt historisk Studium eller, uden nogen

Tilslutning til andre Studier ved Fakultetet, lade dem falde sammen med et

af vedkommende Universitetslærere opgivet Skema, se nærmere concl. fac.

af 18de April 1865.

Concl. fac. 18. Apr. 1865.

§315.

Prøven holdes af det paagjældende Fakultet ved sine nærmest ved-

kommende og af samme dertil kommitterede Professorer; kun i ganske sær-

lige Tilfælde, hvor personlige Hensyn gjøre sig gjældende, kan det tilstedes,

at de ved polyteknisk Læreanstalt i ligeartede Fag ansatte Lærere examinere.

Til Fakultetet indgiver Kandidaten sit Andragende, der skal indeholde den

fornødne Opgivelse med Hensyn til Studiet. Tiden, naar Prøven holdes, be-

stemmes i hvert enkelt Tilfælde efter Ov erenskomst med Fakultetet, til hvilket

Kandidaten derfor umiddelbart har at henvende sig.

PL 10. Avg. 1848 § 2, UMskr. 26. Maj 1857 jfr. Kons. Skr. 23. Maj 1857,
UMskr. 27. Decbr. 1849 Nr. 3.

§ 316.

Konferensen bestaar i en skriftlig og en mundtlig Prove. Ved den

skriftlige Prøve forelægges 1 Opgave til Besvarelse hjemme i en Tid af 4 å

6 Uger og med Tilladelse til dertil at benytte ethvert literært Hjælpemiddel,

og 3 Opgaver til Besvarelse ved selve Proven under Tilsyn. Se i ovrigt

de nærmere Regler i § 313,
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Over de skriftlige Opgaver meddele de Professorer, der ere kommit-

terede til at holde Prøven, Fakultetet deres Dom. Da Magisterkonferenser

ikke ere Embedsexamina, medvirke ikke Censorer uden for Fakultetet.

PI. lo. Avg. 1848 § 3, UMskr. 3. Oktbr. 1850, UMskr. 26. Maj 1857.
TI. 10. Avg. 1848 § 3 i. i'., L. 25. Marts 1871 § 9.

§ 317.

Den mundtlige Pro ve bestaar ved Magisterkonferenser under det iilo-

sofiske fakultet efter Kandidatens eget Valg enten deri, at lian holder 3

offentlige Forelæsninger over forelagte Opgaver, den ene med 8 Dages, den

anden med 2 Dages og den tredje med 6 Timers Forberedelse, eller i en

mundtlig offentlig Examen i alle Hoveddele i det af Kandidaten opgivne

Videnskabsfag.

Ved Konferenserne under det mathematisk-naturvidenskabcligc Fa-

kultet bestaar den mundtlige Tre) ve altid i en mundtlig offentlig Examen i

alle væsentlige Dele af det at Kandidaten opgivne Videnskabsfag.

PI. 10. Avg. 1818 § 4.

PL 10. Avg. 1848 § 4 jfr. Bckj. 3. Jan. 1865. Se i øvrigt de nærmere Kugler
foran i § 313.

§ 318.

Ingen bor kjendes at have bestaaet Magisterkonferens, med

mindre ban har bestaaet Proven paa en Maade, der godtgjør, at Studiefaget

er studeret med en saadan Grundighed, og i et lignende Omfang, som der i

de Fag, for hvilke Embedsexamen er anordnet, fordres til at bestaa i samme
med bedste Karakter. Betegnelsen af Prøvens Udfald skal ufravigelig og

ens for Konferenser i begge Fakulteter udtrykkes alene med admissus eller

non admissus uden noget Tillæg for at tilkjendegive Gradsforskjellen i den

Grundighed og Dygtighed, hvormed Prøven er aflagt.

Den, der har bestaaet Magisterkonferensen, betegnes som candidatus

magisterii.

UMskr. 16. Juni 1870, UMskr. 30. Juni 1876.

Akad. Sædvane.

§ 319.

Den, der indstiller sig til en Magisterkonferens, har at erlægge en

Kjendelse af 20 Kr., der ligesom ved andre Examina erlægges forud, altsaa

fér Opgaven til den udførlige Afhandling overleveres Kandidaten.

For den praktiske Prøve ved Magisterkonferensen i Kemi erlægges

yderligere i Erstatning for Forbrug af Gas og Kul ved Laboratoriums-

arbijderne 20 Kr. Kandidaten anskaffer selv de fornødne Keagentia. Fol-

den praktiske Prøve i Kemi ved Konferensen i Fysik erlægges yderligere til

Laboratoriet 4 Kr. som Vederlag i det hele for Keagentia, Gas, Kul og

< Opvartning.

BeJq. 29. Jan. 1839, UMskr. 3. Oktbr. 1 850, Kons. Skr. 18. Decbr. 186U.

[JMskr. 12. Maj 1863.

i t
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§ 320.

For bestaaet Magisterkonferens udstedes til vedkommende et Fakul-

tetsvidncsbyrd efter de almindelige Kegler.

Forpligtelse til at lose testimonium publicum paahviler ikke candidati

magisterii, heller ikke dem, der have underkastet sig en saadan Konferens,

som efter Adg. af 2den Februar 1849 § 15 under visse Betingelser aabner

Kandidaten Adgang til Overlærerembeder ved de lærde Skoler.

UMskr. 24. Novbr. 1871.

IV. Examina ved Universitetet, der ikke forudsætte Studium
ved dette.

1. Almindelig Forberedelses Examen,

§ 321.

j
De, der ville indstille sig til farmacevtisk Examen, Tandlægecxamen og

uridisk Examen for ustuderede, maa forinden underkaste sig den ved Adg.

af 30te Avgust 1881 anordnede almindelige Forberedelses Examen, dog med

Forbigaaelse af et af de tvende levende Sprog, Fransk eller Tysk, efter frit

Valg. Lige med denne anses den ved Udgangen af den lærde Skoles

4. Klasse holdte Aars- eller Hovedexamen , naar den er bestaaet med

mindst 33 Points. End videre kan den, der bestaar Skolelærerexamen med

Hovedkarakteren Meget duelig, ved derefter at bestaa en Tillægsprove i

Engelsk og et af de to Sprog, Fransk eller Tysk, efter eget Valg, med saa-

danne Karakterer, hvis Talværdi svarer til Værdien af et Meget godt og et

Temmelig godt, erhverve sig de Rettigheder, som almindelig Forberedelses

Examen giver.

Den, der har bestaaet almindelig Forberedelses Examen, kan indstille

sig til Afgangsexamen for studerende i mathematisk-naturvidenskabelig Ret-

ning, naar han, forudsat at han i to fremmede Sprog, Geografi og Natur-

historie har opnaaet Karakterer til en samlet Talværdi af mindst 15 Points,

supplerer den med en Prove i Latin (mundtlig og skriftlig) og derved op-

naar Karakterer til en samlet Talværdi af mindst 6 Points, og i sproglig-

historisk Retning, naar han, forudsat at han i to fremmede Sprog, Geografi,

Naturhistorie, Geometri og Arithmetik har opnaaet 21 Points, supplerer den

med en Prøve i latinsk Stil og derved opnaar mindst Temmelig godt.

Det er tilladt Kvinder, der have fyldt det 17. Aar, at underkaste

sig denne Examen, dog at de ikke herved erhverve Adkomst til offentlig

Ansættelse i noget Embede, til hvilket Adgangen er betinget af juridisk

Examen, eller Adgang til at erholde Beskikkelse som Sagførere, eller Avtori-

sation hos Retsbetjente eller Sagførere.

Examen holdes af en af Ministeriet sammensat Examenskommission,

Ordningen af Examen, der i ovrigt ikke vedkommer Universitetet, er nærmere

fastsat ved Adg. af 30te Avgust 1881.

Adg. 30. Avg. 1881 Nr. 3, 8, 9.

Adg. 30. Avg. 1881 Nr.ll.
Adg. 12. Maj 1882 § 1.

Adg. 30. Avg. 1881 Nr. 13.
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2. Prøve for Missionærer.

S 322.

Kirke- og Undervisningsvæsenet har erklæret sig villigt til, ved fore-

faldende Lejlighed, efter Andragende fra Missionsselskabcts Bestyrelse, at

udvirke kongelig Tilladelse til, at der meddeles de fra Selskabets

JNlissionsskole udgaaede Elever, der agtes udsendte som Missionærer,

gejstlig Ordination i den danske Folkekirke, under Forudsætning af, at de i

Forvejen, ved en af Ministeriet nærmere anordnet Prøve, have godtgjort at

være i Besiddelse af de Kundskaber og den Dannelse, der maa anses for

nodvcndig for deres Ordination og Udsendelse som Missionærer, alt derhos

med den Bestemmelse , at de paagjældende fra Missionsskolen udgaaede

Elevers Ordination ikke skal afhjælpe Savnet af de Betingelser, som Lov-

givningen i ovrigt foreskriver for Adgang til Ansættelse i gejstligt Embede

i Folkekirken.

Foran nævnte Prøve har i forekomne Tilfælde været anordnet under

Medvirkning af det theologiske Fakultet.

UMskr. 18. Marts 1869, TJMskr. 7. Febr. 1876.

o. Særlig juridisk Embedsexamen for tidligere slesvigske og holstenske

Kandidater i Retsvidenskaben.

§ 323.

Ved Bekj. af 7, Juni 1856 er det fastsat, at der, under Forud-

sætning af Gjensidighed, for de Kandidater i Retsvidenskaben, der have

underkastet sig den almindelige for Hertugdømmet Slesvig anordnede rets-

videnskabelige Examen eller den juridiske Embedsexamen ved det juridiske

Fxaminationskollegium i Kiel, og ved disse Examina have opnaaet i det

mindste 2den Karakter i højere Grad, og som derefter ville underkaste sig

den fuldstændige juridiske Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet, ind-

rettes ved dette Universitet en særegen juridisk Embedsexamen, ved hvis

Bestaaen vedkommende Kandidat ganske vil blive stillet i det samme For-

hold, som om han havde underkastet sig den fuldstændige juridiske Em-
bedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet.

Denne Examen finder nu kun Anvendelse paa dem, der før Hertug-

dommernes Fraskillelse have bestaaet de ommeldte Examina

Bekj. 7. Juni 1856 § 1.

§ 324.

Denne særlige Examen bcstaar af en theoretisk Prove, saa vel

skriftlig som mundtlig, omfattende dansk Civilret, Kriminalret, Civilproces og

Krim in al proces.

Den ved Bekj. 's § 2 b anordnede praktiske Prøve er bortfaldet ved

ådg. af XQ. Juni 1871.
Bekj. 7. Juni 1856 s 2a jfr. Bekj 28. Juli 1856 §1.
A.ljr. 30. Juni 1871 J< 1 c
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§ *25

Ved Examen examineres og gives særskilte Karakterer i følgende

5 Discipliner: a. den danske Civilrets 1ste Afdeling, b. den danske Civil-

rets 2den Afdeling, c. den danske Kriminalret, d. den danske Civil proces,

e. den danske Kriminalproces.

Specialkarakterne ere følgende: Laudabilis præ ceteris, Laudabilis,

Haud illaudabilis, Non contemnendus. Skulde nogen ikke kunne opnaa i det

mindste Specialkarakteren Non contemnendus, og saaledes i en enkelt Di-

sciplin maatte tilkjendes Nul, er han derved ubetinget at anse for umoden.

Hovedkaraktererne ere: Laudabilis & quidem egregie, Laudabilis, Haud il-

laudabilis og Non contemnendus.

Specialkarakterernes Talværdier ere følgende: Laudabilis præ ceteris

16, Laudabilis 14, Haud illaudabilis 10, Non contemnendus 2. Til Hoved-

karakteren Laudabilis et quidem egregie udfordres i det mindste Laudabilis

præ ceteris i 3 Fag og Laudabilis i 2 andre Discipliner, altsaa Karakterer,

hvis samlede Talværdi er 76. Til Laudabilis udkræves i det mindste

Laudabilis for 3 Discipliner og i øvrigt ingen ringere Karakter end Haud il-

laudabilis, eller ogsaa andre Karakterer, hvis samlede Talværdi ikke er

ringere end 62. Til Haud illaudabilis udfordres i det mindste 4 Haud

illaudabilis og 1 Non contemnendus eller andre Karakterer, hvis samlede

Værdi er 42. Hovedkarakteren Non contemnendus kan opnaas ved 1 Haud

illaudabilis og 4 Non contemnendus.

Med Hensyn til Censuren ved Examen og Censorers Deltagelse,

Vidnesbyrds Udstedelse, Protokolforsel og Gebyr forholdes ganske ligesom

ved den fuldstændige juridiske Examen.

Bekj. 28. Juli 1856, L. 25. Marts 1871 § 9, UMskr. 30. Juni 1856.

4. Særlig Prøve i dansk Ret for forhen værende juridiske slesvigske

Embedsmænd.

§ 326.

Ved Bekj. 7. Marts 1865 er der ved det rets- og statsvidenskabeligc

Fakultet indført en Prøve i dansk Ret for saadanne forhen værende slesvigske

Embedsmænd, som efter at have bestaaet enten den for Hertugdømmet Slesvig

anordnede retsvidenskabelige Examen eller den juridiske Embedsexamen ved

det juridiske Examinationskollegium i Kiel, med kongelig Udnævnelse have

beklædt egentlige juridiske Embeder, vedkommende Hertugdømmet Slesvig, og

fastsat følgende nærmere Bestemmelser for denne Prøve.

Prøven skal bestaa i en mundtlig Examination af mere almindelig

Natur i den danske Civilret, Kriminalret og Proces i Forbindelse med en

skriftlig praktisk Prøve, nemlig Udarbejdelsen af en fuldstændig Retsakt,

paa samme Maade som ved den fuldstændige juridiske Examens tidligere bc-

staaende praktiske Prøve den første Dag i Henhold til Forordningen af 30te

December 1839 § 12.

Det afgjøres efter en Bedømmelse af den mundtlige Prøve, om den

vedkommende har bestaaet Prøven eller ikke; i første Fald udfærdiges der

paa den vedkommendes Begjæring herom et Vidnesbyrd af det rets- og stats-

videnskabelige Fakultet.
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Proven holdes for lukle Dåre, og til den Tid, som i ethvert enkelt

Tilfælde na^rmere bestemmes af det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

Tilladelse til at indstille sig til Proven, naar de oven nævnte Betingelser

for Adgangen til samme ere tilstede, bliver i ethvert enkelt Tilfælde at med-

dele af justitsministeriet. Desuden er det, hvor særdeles Forhold maatte

afgive Grund til undtagelsesvis at dispensere nogen, der har beklædt en

juridisk Stilling i Slesvig uden at have været kongelig ansat, fra denne Be-

tingelse, samme Ministerium forbeholdt at forelægge slige Tilfælde til speciel

allerhøjeste Afgjorelse. Enhver, hvem Tilladelse til at stedes til Proven er

meddelt, har, forend han indstiller sig til denne, betimelig derom at hen-

vende sig til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet med en Begjæring,

som bliver at ledsage med Bevislighed for, at Adgang er ham tilstaaet.

For Proven erlægges et Gebyr af 12 Kr.

Fra de Embeder, hvortil denne Prøve giver Adgang, udelukkes de i

Forordningen af 2 6 Jan. 1821 § 16 omtalte Embeder, hvortil der ud-

kræves bedste Karakter til den fuldstændige juridiske Embedsexamen.

Fakultetet har antaget, at naar en Karakterberegning, foretaget efter

Analogien af de for Karakterberegningen ved Proven efter Bekj 7. Juni 1856

gjældende Regler, i Forbindelse med, som Korrektiv, et almindeligt Indtryk

af Proven i det hele, forte til det Resultat, at der maatte tildeles Kandi-

daten Non, skulde denne anses for ikke at have bestaaet Proven.

Attesten om denne Prøve stemples til 48 Sk.

Bekj. 7. Marts 1865, Frd. 30. Decbr. 1839 § 12, Concl. fac. 11. Decbr. 1865.

5. Retsvidenskabeligt Kollokvium for fremmede Videnskabsmænd.

§ 327.

Fremmede Videnskabsmænd have undertiden erholdt Tilladelse til ved

en særegen Prøve, afvigende fra den juridiske Embedsexamen i dens sædvanlige

Form, at opnaa lige Rettigheder med denne, dog kun, naar de i ovrigt fyldest-

gjore Betingelserne for disse, og derhos med særlig Betydning for Erhver-

velsen af akademiske Grader. Proven3 Omfang og Karakter er i det senest

forekomne Tilfælde fastsat ved kongelig Resolution derhen, at der fordredes

skriftlig Besvarelse af nogle Sporgsmaal af den danske Ret og derefter et

offentligt Kollokvium i Censorers Overværelse, fornemmelig i den danske

offentlige og private Ret. Virkningen af Admission cum laude stilles lige

med Embedsexamens Karakter Laudabilis.

Det ved Resol. af 2den Juni 1826 fastsatte Tentamen for juridiske

Kandidater fra Slesvig og Holsten, der soge Ansættelse som Avditnrer i

Hertugdømmerne, er bortfaldet med Hertugdommernes Fraskillelse.

Kosol. 17. Oktbr. 1823.

fi. Den juridiske Examen for ustuderede.

§ 328.

De, der underkast«! sig den juridiske Examen for ustuderede, have

Adgang til saadanno kongelig«« eller offentlige Embeder eller Livsstillin]
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hvortil udfordres Kundskab om Lov og Ret, og som ikke ere forbeholdte dem,

der have underkastet sig den fuldstændige juridiske Embedsexamen. Saa kunne

de og, naar Omstændighederne maalte fordre det, konstitueres som Under-

dommere. Ligeledes maa de, naar fornodent, bringes i Forslag til at ansættes

som Sysselmænd i Island. Dog skulle de, som attraa at blive Prokuratorer

ved Underretterne eller Sysselmænd i Island, ved bemeldte Examen have er-

holdt Karakteren Bekvem.

Frd. 2«. Jan. 1821 § 15, L. 20. Maj 1868 § 4, Kskr. 7. Juni 1823 § 15.

§ 329.

Betingelsen for at indstille sig til juridisk Examen for ustuderede er,

at vedkommende har bestaaet almindelig Forberedelses Examen, eller, for saa

vidt angaar dem, der have taget Forberedelses Examen, førend Adg. af 30.

Avg. 1881 er traadt i Kraft, Forberedelses Examen af højere Grad eller den

dermed lige stillede Realafgangsexamen ved Skolerne. Dog have de, der have

bestaaet Forberedelses Examen af lavere Grad senest i Januar 1881, Adgang

til at indstille sig til juridisk Examen for ustuderede paa Basis af denne uden

nogen Begrænsning i Henseende til Tid.

Lige med almindelig Forberedelses Examen stilles den ved Udgangen

af den lærde Skoles 4de Klasse holdte Aars- eller Hovedexamen, naar den

er bestaaet med mindst 33 Points, samt Skolelærerexamen, bestaaet med

Hovedkarakteren Meget duelig i Forbindelse med en Tillægsprøve i Engelsk

og et af de to Sprog, Fransk eller Tysk, efter eget Valg, med saadanne

Karakterer, hvis Talværdi svarer til Værdien af et Meget godt og et Tem-

melig godt.

Adg. 30. Avg. 1881 Nr. 3, Bekj. 13. Decbr. 1880, Bekj. 10. Febr. 1881.

Adg. 30. Avg. 1881 Nr. 8 og 9.

§ 330.

Fritagne for Forberedelses Examen af lavere Grad ere de, som

enten have underkastet sig en af de Examina, der give Adgang til at ind-

skrives ved Universitetet, eller have erholdt Modenhedsbevis fra en lærd Skole

i Hertugdømmet Slesvig, Holsten eller Lauenburg før disses Adskillelse fra

Danmark, eller have underkastet sig den ved Bekj. 18. Septbr. 1855 anordnede

Afgangsexamen tor Realdisciple, eller bestaaet Afgangsexamen ved Officerskolen

eller Søkadetakademiet, eller bestaaet Skolelærerexamen (for dem, der have

bestaaet denne efter Januar 1881, dog i Forbindelse med den i Bekj. 26.

Septbr. 1872 Nr. 3 nævnte Tillægsprove), eller 4de Klasses Hovedexamen

under de i Bekj. 9. Avgust 1871 nævnte Betingelser.

Dispensation i Følge Ansøgning er derhos af Ministeriet blevet med-

delt andre, der have bestaaet en Examen, som i det givne Tilfælde er antaget

at give tilsvarende Garanti for Dannelse, eller som ved den Livsstilling, de

have indtaget, maa antages at have erhvervet en saadan, om end ingen Examen

er aflagt.

Den, der 3 Gange har underkastet sig denne Examen og ikke er

fundet værdig til at meddeles Karakter, har ikke Ret til oftere at indstille sig.

Dog er Ministeriets Beføjelse til at dispensere herfra under særegne Omstæn-
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digheder ikke udelukket. De, som ere rejicerede, maa ikke paa ny ind-

stille sig til Examen, for efter et Aars Forlob. I øvrigt er der Adgang til

at underkaste sig Exainen paa ny efter Vs Aars Forløb.

Adg. 30. Avg. 1881 Nr. 3 jfr. Bekj. 1. Avg. 1857 § 1, Bekj. 10. Febr. 1881,

Bekj. 26. Septbr. 1872, L. 1. Apr. 1871 § 5, St. 2, Bekj. 9. Avg. 1871.

UMskr. 11. Decbr. 1874, UMskr. 8. Febr. 1882.

Frd. 26. Jan. 1821 § 14, Bekj. 18. Maj 1847 jfr. Bekj. 15. Oktbr. 1883.

§ 331.

Med Hensyn til Examinatorer, Censorer, Tiden, Sproget, Examens

Deling i en mundtlig og skriftlig Del, Vedtagelsen af Opgaver til den skrift-

lige Del, den Tid, der gives til hver skriftlig Opgave, Deltagelse i og Betyd-

ningen af Censuren over disse, Examinationen ved den mundtlige Del og

Bestemmelsen af Specialkarakterer og Hovedkarakter, gjælde tilsvarende

Regler som ved Examina, særlig Embedsexamina, se foran.

§ 332.

Examinationsfagene ere: a) dansk Civilret, b) dansk Strafferet og

c) dansk Proces. De tidligere Examinationsfag, almindelig Retslære, Se- og

Handelsret samt Landboret ere bortfaldne som særlige Examinationsfag. Ved

Prøven i Civilretten kan der stilles Spørgsmaal, hentede fra Landboretten

og fra de tidligere i Søretten behandlede privatretlige Forhold.

Frd. 26. Jan. 1821 § 13, Frd. 30. Decbr. 1839 § 14, St. 1, Adg. 30. Juni 1871

§ 2, L. 8. Jan. 1872.

§ 333.

Ved den skriftlige Prøve gives 5 Opgaver, nemlig 2 i Civilrettens

2 Afdelinger, 1 i Strafferetten og 2 i Processens 2 Afdelinger. Civilrettens

2 Afdelinger ere afgrænsede paa samme Maade som ved den juridiske

Embedsexamen. Særlig for Processens 1ste Afdeling- er den ordinære civile

Procesmaade i 1ste Instans, særlig for Processens 2den Afdeling er Foged-,

Skifte- og Avktionsforretninger samt Kriminalproces. Som fælles Partier

regnes Processens almindelige Del, den extraordinære civile Proces i 1ste

Instans og Appel.

De samme Ordensregler, som gjælde med Hensyn til den fuldstæn-

dige juridiske Embedsexamen, gjælde ogsaa for den juridiske Examen for

ustuderede.

Frd. 26. Jan. 1821 § 13, Adg. 30. Juni 1871 § 2 b og Fakultets Brug.

Concl. fac. 20. Marts 1844 jfr. Vedtag. 24. Novbr. 1871.

§ 334.

Ved den mundtlige Prøve examineres der i de samme 5 Fag, i

hvilke skriftlige Opgaver gives. Hver Dag examineres 4 Examinander, for

saa vidt saa mange findes, og til hver Examinands Examination er der for

hvert Fag indrømmet lk Time.

Adg. 30. Juni 1871 § 2, Instr. 3. April 1789 § 15, Kane. Prom. 27. Juni 1789,

Regi. 16. Novbr. 1871 U § 1.

Normer f. Univ L5



114

§ 335.

Specialkaraktererne, som kunne gives, ere følgende, og der er tillagt

dem efterstaaende Talværdier: Særdeles godt =16, Godt = 14, Temmelig

godt =10, Maadelig = 2. Den, der i nogen Disciplin erholder Nul, anses

for umoden.

Hovedkaraktererne ere: Bekvem, hvortil udfordres Specialkarakterer,

som tilsammen udgjore en Talværdi af 62 Points, og Ej ubekvem, hvortil

udfordres Specialkarakterer, som tilsammen udgjore en Talværdi af 34 Points.

Den, som ikke opnaar mindst 34 Points, saa vel som den, der i nogen

Disciplin erholder Nul, anses for umoden.

Regler 16. Novbr. 1871 II §§ 2—4.

§ 336.

Angaaende den bestaaede Examen udstedes Fakultetets Vidnesbyrd paa

Dansk, hvori optages Specialkarakterer og Hovedkarakter. Herfor erlægges

til Notarius 4 Kr. Kjendelsen for at indskrives til denne Examen er 16 Kr.

Med Hensyn til Indberetningen gjælder det samme som ved den fuld-

stændige juridiske Examen.

Akad. Brug, Bekj. 29. Jan. 1839 II D.

7. Prøve for fremmede Læger, som ønske at nedsætte sig paa de dansk-

vestindiske Øer.

§ 337.

For fremmede Læger, som have ønsket at nedsætte sig paa de dansk-

vestindiske øer, har der været givet Dispensation fra de almindelige Betin-

gelser for at udove Lægepraxis i Danmark, snart uden særlig Prove, snart

paa den Betingelse, at de aflagde en saadan Prøve paa deres Kundskaber i

Lægevidenskaben for det lægevidenskabelige Fakultet, som af dette ansaas

tilstrækkelig til at godtgjøre, at de vare videnskabelig dannede Læger.

Prøvens Omfang har det været overladt Fakultetet selv at bestemme.

IMskr. Skr. 12. Novbr. 1869,

8. Farmacevtisk Examen.

§ 338.

Farmacevtisk Examen udfordres for at blive Apotheker eller Bestyrer

af et Hjælpeapothek.

Til at blive Apotheker i Kjøbenhavn udkræves bedste Karakter ved

den nævnte Examen.

Frd. 4. Decbr. 1672 §§ 11 og 12 i. f., Resol. 7. Juli 1873 § 5.

Frd. 2. Juni 1828 § 4.

§ 339.

Prøven holdes af en Kommission, der bestaar af Universitetslærerne i

Kemi, Botanik, Fysik og Farmakologi samt 1 af Apothekerne i Kjøbenhavn, som
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enten skal være en af Assessores pharmaciæ i det kongelige Sundhedskollegium,

eller hvem bemeldte Kollegium ellers maatte udnævne til stedse at udføre

denne Forretning. Formand for Kommissionen er Professor chemiæ som Be-

styrer af Universitetets kemiske Laboratorium.

Ordningen af Prøven, der i øvrigt ikke vedkommer Universitetet, er

nærmere fastsat ved Adg. 17. Novbr. 1882.

Frd. 2. Juni 1828 § 3 jfr. Justin. Skr. 28. Juni 1858.

Adg. 17. Novbr. 1882.

9. Examen for Taudlæger.

§ 340.

Tilladelse til at udøve Virksomhed som Tandlæge (Dentist) overens-

stemmende med Lovgivningens nærmere Regler kan kun ventes meddelt, naar

den paagjældende, foruden at opfylde visse Alders- og Vandelsbetingelser,

har bestaaet den anordnede Examen for Tandlæger under det lægevidenskabelige

Fakultet.

Bekj. 1. Marts 1873 § 1, Bekj. 2. Maj 1877.

' § 341.

Adgang til at underkaste sig Tandlægeexamen er betinget af, at

E\aminanden har bestaaet den almindelige Forberedelses Examen eller en

lignende offentlig Prøve, der med Hensyn til Dannelse kan sættes i Klasse

med nævnte Prøve. Kvinder have Adgang til at indstille sig til Tandlæge-

examen under samme Betingelser som Mænd.

Bekj. 1. Marts 1873 § 1 jfr. Adg. 30. Avg. 1881 Nr. 3, Bekj. 2. Maj 1877.

§ 342.

Tandlægeexamen er henlagt under det lægevidenskabelige Fakultet og

holdes af en Kommission, bestaaende af fem Medlemmer, hvoraf bemeldte

Fakultet vælger de tre blandt sine egne Medlemmer, og det kongelige Sundheds-

kollegium for en Tid af 5 Aar udnævner de to blandt Kjøbenhavns avtori-

serede Tandlæger. Den holdes offentlig 2 Gange om Aaret i Maj og December

Maaneder.

Bekj. 1. Marts 1873 §§ 2 og 3 mbr. 1.

§ 343.

Examen bestaar dels af en teknisk, dels af en theoretisk, blot

mundtlig Prøve.

Bekj. 1. Marts 1873 § 3 mbr- 1.

§ 344.

Ved den tekniske Prøve, som holdes først, skal Examinanden godtgjøre sin

Færdighed i Indsætning og Indfatning af a) enkelte kunstige Tænder og b) mere

eller mindre fuldstændige Tandrækker. Han skal til Udførelsen af disse to

Arbejder selv skaffe passende Personer og det fornødne Materiale til Veje,

hvorimod han faar Redskaber samt Arbejdsplads i visse Timer daglig anvist

15*
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hos en af de i Examenskommissionen værende Tandlæger, som tillige forer

specielt Tilsyn med denne Prøve. Arbejdet skal være udført inden en Frist

af 14 Dage, og det færdige Arbejde bedømmes af den samlede Kommission.

For denne Prøve erlægger Examinanden til den tilsynhavende Tandlæge

40 Kr.

Bekj. 1. Marts 1873 § 3 A, Kom. Skr. 10. Maj 1873.

§ 345.

Ved den theoretiske Prøve skal Examinanden prøves i: a) Ansigtets,

Tændernes og Tandkjødets samt i det hele Mundhulens Anatomi og Fysiologi;

b) Mundhulens og herunder mere specielt Tændernes, Tandkjødets og Kjæve-

benets Pathologi samt Behandlingen af Tændernes og Tandkjødets Sygdomme;

c) Tilberedningen og Virkemaaden af de almindeligst benyttede Tandlæge-

midler; d) Kjendskab til Tandinstrumenter og deres Anvendelse, Indikatio-

nerne for de forskjellige Operationer samt den praktiske Udførelse af Tand-

operationer. Der examineres i hvert af de mundtlige Fag i
1k Time, i Opera-

tioner og Instrumentlære ikke over 1 Time.

I de 2 foreskrevne Fag, Anatomi og Farmakologi, holdes Prøve foi

2 af Fakultetsmedlemmerne og 1 af Tandlægerne i Kommissionen; i de 2

andre Fag, Kirurgi og Operationer, foregaar Examinationen for Tandlægerne

og 1 Medlem af Fakultetet. Examinationen sker ved en af Tandlægerne i

Operationer og Instrumentlære, i de andre Fag af Fakultetsmedlemmerne.

Bekj. 1. Marts 1873 § 3 B.
Kom. Skr. 10. Maj 1873.

§ 346.

Ved den theoretiske Prøve afgjøres Udfaldet for hvert enkelt Fags

Vedkommende af Examinator og de to tilstede værende Censorer, saaledes at

Stemmeflerhed gjør Udslaget i Tilfælde af Meningsulighed.

Ved Bedømmelsen i hvert af de foreskrevne Fag, som sker strax efter

Examinationen, afgjøres det, om Kandidaten har vist sig i Besiddelse af saa

tilstrækkelige Kundskaber, at han for dette Fags Vedkommende kan erklæres

for bestaaet eller ikke. Udfaldet af den hele Examen betegnes alene ved

Bestaaet eller Ikke bestaaet. For at have bestaaet, maa Kandidaten paa

denne Maade have faaet Erklæring om at være bestaaet i alle de enkelte Fag.

Erklæres han i et enkelt Fag for ikke bestaaet, er Prøven dermed afbrudt.

Omexamination kan tilstedes 2 Gange med i det mindste 5 Maaneders Mel-

lemrum, uden at Kandidaten behøver atter at underkaste sig den tekniske

Prøve, hvis Udfaldet af denne har været tilfredsstillende.

Bekj. 1. Marts 1873 §§ 4 og 5 mbr. 1 og 2 jfr. Kom. Skr. 10. Maj 1873 og
UMskr. 17. Maj 1873, Bekj. 1. Marts 1873 § 6.

§ 347.

I en særegen Examensprotokol indføres Udfaldet af de enkelte Bedøm-

melser strax efter Examen.

Om Udfaldet af Examen gjør Examenskommissionen Indberetning til

det lægevidenskabelige Fakultets Dekanus, som derefter udsteder et af ham
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og Notarius underskrevet Vidnesbyrd og gjør Anmeldelse herom til det konge-

lige Sundhedskollegium.

Kom. Skr. 10. Maj 1873.

Bekj. I. Marts 1873 § 5.

§ 348.

Ved Indtegningen til Proven erlægges et Gebyr af 40 Kr.

Bekj. 1. Marts 1873 § 7.

10. Tentaniina under det lægevidenskabelige Fakultet i specicllere Dele

af Lægevidenskaben.

§ 349.

Bevilling til at praktisere i enkelte speciellere Dele af Lægeviden-

skaben kan kun ventes meddelt af Justitsministeriet, naar vedkommende har

underkastet sig og bestaaet et Tentamen ved det lægevidenskabelige Fakultet.

Justm. Skr. 20. Maj 1853 jfr. Frd. 5. Septbr. 1794 § 6, Fak. Skr. 23. Marts 1869
(Univ. Aarb. f. 1864 71 I S. 541).

§ 350.

Bemyndigelsen til at holde slige Tentamina er ved det kirurgiske

Akademis Indlemmelse gaaet over til det lægevidenskabelige Fakultet. Dog

udkræves der stedse en forudgaaende særlig Tilladelse, hvorved det blandt

andet paases, at ingen antages til en saadan Prøve, som ikke er i Besiddelse

af den fornødne almindelige Dannelse.

Justm. Skr. 20. Maj 1853, UMskr. 4. Juni 1853.

§ 351.

Examinationen ved disse Tentamina sker ved Examinatorer, der vælges

af Fakultetet. Censorer uden for Fakultetet deltage ikke, hvor ikke det mod-

satte særlig bliver bestemt. Prøvens Omfang bliver i ethvert Tilfælde særlig

fastsat af Justitsministeriet, efter Forslag af Fakultetet og Udtalelse af

Sundhedskollegiet.

Af Fakultetets Examinatorer afgives om Prøvens Udfald et Vidnesbyrd,

som af Fakultetet indsendes til Justitsministeriet.

Justm. Skr. 26. Novbr. 1866.

§ 352.

Ved de oven nævnte Tentamina er den sædvanlige Kjendelse, der

maa erlægges af Examinanden ved Indskrivningen, 40 Kr.

Fak. Brug.

11. Andre Tentamina.

§ 353.

Under det filosofiske og det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet

forefalde ingen særlige Tentamina.
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Det er paalagt den nu værende Docent i de oldnordiske Sprog mod

Vederlag at holde Prøven over de Ikke- Islændere, som attraa Embedsansæt-

telse paa Island, og meddele Attest herom.

Resol. 1. Juli 1858.

Resol. 27. Maj 1857 jfr. UMskr. 30 Novbr. 1882,

VIL Akademiske Grader.

§ 354.

Fakulteterne have Ret til, naar visse Betingelser ere opfyldte samt

efter dertil erhvervet Samtykke af Ministeriet, hvorom dette hver Gang har

at gjore Indberetning til Kongen, eller ved Æresdoktorgrad med kongelig

Tilladelse, at konferere nærmere bestemte, saakaldte akademiske Grader som

videnskabelige Udmærkelser. De Grader, som de forskjellige Fakulteter kunne

konferere, ere følgende: for det theologiske Fakultets Vedkommende den theo-

logiske Doktorgrad og den theologiske Licentiatgrad, for det rets- og stats-

videnskabelige Fakultets Vedkommende den juridiske Doktorgrad, medens der

hidtil mangler Bestemmelse om, med hvilken Betegnelse Doktorgraden af

Fakultetet kan konfereres som videnskabelig Udmærkelse i Statsvidenskaben

i snævrere Forstand, for det lægevidenskabelige Fakultets Vedkommende den

medicinske Doktorgrad, samt for det filosofiske og mathematisk-naturviden-

skabelige Fakultets Vedkommende den filosofiske Doktorgrad.

Frd. 9. Jan. 1824 §§ 1, 3 i. f. og 5, Bekj. 19. Maj 1854 §§ 1 og 2 e, Bekj. 15.

Maj 1872.

§ 355.

Doktorgraden konfereres enten som erhvervet paa Grundlag af en

særlig Afhandling for Graden — hvortil der af Fakultetet kan indbydes —
eller som Æresdoktorgrad uden saadant Grundlag. Ved den theologiske

Licentiatgrad finder hverken Indbydelse eller Æresudnævnelse Sted.

Frd. 9. Jan. 1824 § 5, Bekj. 19. Maj 1854 § 2, Bekj. 15. Maj 1872.

§ 356.

Adgang til at erhverve Licentiatgraden i det theologiske Fakultet

samt Doktorgraden i det rets- og statsvidenskabelige og lægevidenskabelige

Fakultet staar aaben for dem, der have erholdt bedste Karakter i vedkom-

mende Fakultets Embedsexamen ved Universitetet. I Følge det Specialprøve-

princip, som herved er fulgt, maa det antages, at Erhvervelsen af den juri-

diske Doktorgrad forudsætter den fuldstændige juridiske Embedsexamen og

Erhvervelsen af den Doktorgrad, som maatte blive bestemt for Statsvidenskaben

i snævrere Forstand, den statsvidenskabelige Embedsexamen.

Adgang til at erhverve den filosofiske Doktorgrad har enhver, som

har erholdt bedste Karakter i nogen af de bestaaende Embedsexamina ; frem-

deles polytekniske Kandidater, der have taget den filosofiske Prøve, samt de, der

ere erklærede for admissi ved en Magisterkonferens. I Følge den fra det ved

de 3 andre Fakulteter gjældende Specialprøveprincip forskjellige Grundsætning
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med Hensyn til Betingelserne for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad

inaa det antages, at Magisterkonferens i en Videnskab aabner Adgang til

Erhvervelsen af bemeldte Doktorgrad ogsaa i Æmner af andre Videnskaber,

samt at en Magisterkonferens, bestaaet under det filosofiske Fakultet, giver

Adgang til Doktorgradens Erhvervelse i det mathematisk- naturvidenskabelige

Fakultet og omvendt.

Frd. 9. Jan. 1824 §§ 2 og 4, Bekj. 19. Maj 1854 § 1, Bekj. 15. Maj 1872.

Frd. 9. Jan. 1824 § 2 mbr. 2 og § 4, Resol. 8. Jan. 1841 § 1, Fund. 7. Maj
17i-S V § 4. PI. lO.Avg. 1848, Adg. 25. Oktbr. 1883 A § 6 i. f., Forestilling for PI. 10.

Avcf. 1848 (i Pept. Tid. f. 1848 S. 484), Jur. Fak. Erklæring 2. Marts 1878 (Aarb. f.

1877-78 S. 313—18), Theol. Fak. Erklær. 22. Jan. 1878 (Aarb. f. 1877—78 S. 311—13),
Bets- og statsv. Fak. Skr. 31. Maj 1877 (Aarb. f. 1877-78 S. 306—7), Kons. Skr 29.

Maj 1878 (Aarb. f. 1877-78 S. 319-24), UMskr. 27. Juni 1878.

§ 357.

Fremmede have Adgang til at erhverve akademiske Grader paa

samme Maade og under samme Betingelser, som for Indfødte er bestemt.

Dog kan en Embedsprove her ved Universitetet erstattes ved et særlig ind-

rettet Kollokvium, jfr. foran § 327.

Undtagelsesvis er der ved kgl. Resolution givet en Lektor ved det

forrige kirurgiske Akademi, der ej var Student, ligeledes en studerende fra

et fremmed Universitet, der var Lektor ved Veterinærskolen, Tilladelse til at

erhverve Doktorgraden. Forud for Disputationen gik da Immatrikulationen.

Fund. 7. Maj 1788 V § 6, Frd. 9. Jan. 1824 § 6.

Resol. 25. Jan. 1839, Resol. 24. Apr. 1840.

§ 358.

Dispensation fra de i § 356 nævnte Fordringer om 1. Karakter

til Embedsexamen eller bestaaet Magisterkonferens kan indrømmes ved kgl.

Resolution paa Fakultetets og Konsistoriums Indstilling, forudsat, at Promo-

venden ad anden Vej, navnlig ved videnskabelige Arbejder, har godtgjort sin

almindelige videnskabelige Modenhed og Indsigt i sit specielle Fag, og da

uden at en Prøvelse af Protnovendens almindelige videnskabelige Dannelse

under selve Forsvarshandlingen ved Hjælp af opstillede Theses vil blive stillet

som Betingelse.

UMskr. 13. Apr. 1877, UMskr. 27. Juni 1878.

§ 359.

Adgangen til den theologiske Doktorgrad er forbeholdt Mænd af be-

kjendt Lærdom, der ere i anselige Embeder, eller ved videnskabelige Skrifter

have udmærket sig, hvad enten de forhen have erholdt Licentiatgraden eller

ikke. Erhvervelse af Licentiatgraden medfører i og for sig ikke Adgang

til den theologiske Doktorgrad.

Til Mænd, der opfylde de i første Stykke nævnte Betingelser, kunne Fakul-

teterne ogsaa rette Indbydelse til at erhverve Doktorgraden i de andre Fa-

kulteter, uden at der i saa Fald bliver Spørgsmaal om Examensbctingelser.

Fund. 7. Maj 1788 V § 2, Frd. 9. Jan. 1824 § 4.

Frd. 9. Jan. 1824 § 5 jfr. UDir. Skr. 20. Septbr. 1825.

§ 360.

Den, der agter at benytte den Adgang til at erhverve en akademisk
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Grad, som er hjemlet ved Reglerne i § 356 (den promoverende), har til ved-

kommende Fakultet at indsende en af ham forfattet Afhandling (Inaugural-

dissertation) over et Æmne, hvilket han selv kan vælge. Antager Fakultetet

denne, skal Afhandlingen trykkes tillige med Fakultetets Dom over den, og

derefter forsvares offentlig af Forfatteren. Naar efter dette Forsvar Fakultetet

finder ham værdig til den Grad, han attraar, konfereres Graden, efter at det

i § 354 omtalte Samtykke af Ministeriet er indhentet.

Naar Indholdet af en for en akademisk Grad udarbejdet Afhandling

passende kan give Adgang til Graden i flere Fakulteter, maa det Fakultet,

der har modtaget Afhandlingen fra Forfatteren, forst afgjore, om den hører

under samme Fakultet eller ej ; i sidste Tilfælde tilstilles den det andet Fa-

kultet til Bedømmelse, om hvilken Foranstaltning Forfatteren da forud maa

underrettes.

Frd. 9. Jan. 1824 § 3 og § 5 mbr. 1, Bekj. 19. Maj 1854, Bekj. 15. Maj 1872.

UDir. Skr. 17. Apr. 1824.

§ 361.

Det staar den paagj ældende frit for at skrive den Afhandling, han

skal forfatte, enten paa Dansk eller paa Latin, hvorimod Forsvarshandlingen

skal finde Sted i Modersmaalet, med mindre det paagjældende Fakultet efter

den promoverendes -Ønske maatte finde Grund til at tillade Brugen af det

latinske Sprog.

Frd. 9. Jan. 1824 § 3, Bekj. 19. Maj 1854 § 2 a og b, Bekj. 7. Juni 1866.

§ 362.

Det følger af Regelen i § 360, at en tidligere offentliggjort Af-

handling ikke kan benyttes som Inauguraldissertation. Afhandlingen tillige

med Fakultetets Dom skal være trykt og uddelt mindst 14 Dage, førend

Forsvaret finder Sted.

Promovenden er forpligtet til at lade trykke mindst 250 Exemplarer,

og af disse at afgive til Universitetet saa mange Exemplarer, som udkræves

til Uddeling til Universitetslærere og enkelte andre Mænd, hvem efter Sæd-

vane akademiske Dissertationer tilstilles, samt til at tilsendes fremmede Uni-

versiteter og videnskabelige Institutioner, med hvilke Universitetet staar i

Udvexlings Forbindelse. Tallet af disse er nu langt over 50; men for saa

vidt det nogen Sinde ikke maatte naa dette Tal, bliver dog mindst 50

Exemplarer at afgive til Universitetet. De trykte Exemplarer, der ikke afgives

til Universitetet, ere Forfatterens Ejendom.

Frd. 9. Jan. 1824 § 3, Jur. Fak. Skr. 12. Marts 1881, Bekj. 19. Maj 1854 § 2 c.

UDir. Skr. 28. Febr. 1818, UMskr. 26. Oktbi\ 1882.

§ 363.

Bedømmelsen af den til Fakultetet for Gradens Erhvervelse ind-

leverede Afhandling sker ved samtlige Fakultetsmedlemmer eller, for saa

vidt Fakultetet indbefatter forskjellige Kredse af Videnskabsfag, paa Fakul-

tetets Vegne ved de paagjældende Universitetslærere, dog mindst 2.

Akad. Brug.

§ 364.

Den offentlige Forsvarshandling kan i Følge kongelig Resolution bort-
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falde, naar særlige Grunde foreligge. I øvrigt gjælde om samme følgende

Kegler

:

1) Forsvarshandlingen styres af Fakultetets Dekanus eller en anden dertil

af Fakultetet udnævnt Professor. Styreren giver Ordet og paaser, at

Handlingen foregaar paa en værdig Maade; han kan paalægge en Oppo-

nent at ophøre, og i fornødent Fald afbryde Handlingen. Styreren

deltager ikke selv i Disputationen.

2) Ved Forsvarshandlingen er det overdraget 2 af Fakultetets Medlemmer

at fungere som officielle Opponenter. Foruden disse ere de Med-

lemmer af Fakultetet, under hvis Videnskabs Fag Disputatsens Æmne
horer, og som ej have lovligt Forfald, pligtige til at overvære Forsvars-

handlingen.

3) Som Opponenter ex auditorio ere ordentligvis kun akademiske Borgere,

uden Hensyn til Livsstilling, samt Kandidaterne fra den polytekniske

Læreanstalt og det forrige kirurgiske Akademi berettigede til at op-

træde. Andre, som ønske at opponere, maa derom forud henvende sig

til vedkommende Fakultet.

4) De, som ville opponere, have at melde sig hos Fakultetets Dekanus

inden Begyndelsen af Handlingen; dog kan Styreren ogsaa give Til-

ladelse under selve Handlingen, men uden at betage dem, som tidligere

have meldt sig, Forretten.

5) Der tilstaas ordentligvis hver af Opponenterne ex officio IV2 Time og

hver Opponent ex auditorio 3
/4 Time, derunder indbefattet den Tid, Doktor-

anden behover til at give Svar; dog kan Styreren, for saa vidt som

Antallet af de anmeldte Opponenter tillader det, tilstaa en længere

Tid. Hele Handlingen maa ikke vare over 6 Timer.

6) Foranførte Bestemmelser skulle indtil videre trykte medfølge enhver

Disputats.

Resol. 22. Febr. 1840, Resol. 16. Decbr. 1859.
UMskr. 12. Åpr. 1855 jfr. Kons. Bekj. 26. Apr. 1855, TJMskr. 27. Juni 1878

jfr. Kons. Bekj. 3. Juli 1878, Kons. Cirk. 15. Jan. 1881, UDir. Skr. 6. Decbr. 1828.

§ 365.

At Promovenden gjør Fyldest ved den offentlige Forsvarshandling, er

Betingelse for, at han kan kjendes værdig til Gradens Erhvervelse, og dens

Betydning er derfor ikke indskrænket til at bringe paa det rene, om den

antagne Afhandling er Promovendens eget Arbejde. Dommen om Forsvarshand-

lingen tilkommer Fakultetet i sin Helhed og ikke enten de officielle Oppo-

nenter alene eller de Fakultetsmedlemmer, der have overværet Forsvars-

handlingen.

De officielle Opponenter gjore efter endt Disputation Indberetning

derom til Fakultetet.

Frd. 9. Jan. 1824 §§ 3 0£ 5, Kons. Skr. 5. Marts 1877 (Univ. Aarb. f. 1876—77
S. 74—75), UMskr. 20. Decbr. 187K, UMskr. 4. Juli 1877, Kons. Skr. 29. Maj 1878,

il'niv. Aarb. f. 1877—88 S. 321-22).
UDir. Skr. 6. Decbr. 1828 Nr. 2.

§ 366.

Findes det efter Forsvaret, at Promovenden er værdig til den at-

Normer f. Univ. 16
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traaede Grad, konfereres denne ham af vedkommende Fakultet, efter at det

foreskrevne Samtykke af Ministeriet er erhvervet. Denne Akt foregaar nu

regelmæssig uden mundtlig Promotion; dog er en Promotionsakt ikke ude-

lukket og anvendes ved extraordinære Lejligheder. Promotionen forrettes da

af den Professor, som er Fakultetets Dekanus, hvis han selv har den Vær-

dighed, som skal meddeles; i andet Fald af en anden Professor i samme
Fakultet, som selv er Promotus, under Iagttagelse af de traditionelle Former,

særlig Haandtrykket.

Til enhver, som har erhvervet en akademisk Grad, udstedes et Di-

plom paa Latin, i hvilket Rektors og Dekani Navn indføres, samt Titelen

paa den Afhandling, ved hvilken han har erhvervet Graden, anføres, hvorhos

det udtrykkelig omtales, at Tilladelsen til Gradens Konferering er meddelt.

Det paahviler Fakultetet efter Gradens Meddelelse at gjøre Indberet-

ning derom til Konsistorium. De i Aarets Løb graduerede Personer pro-

klameres da som Doktorer eller Licentiater af Rektor ved Festen i Anledning

af Reformationens Indførelse og Rektorskiftet. Det paahviler dem selv at

meddele deres Levnedsbeskrivelse til Optagelse i Forbindelse med det Pro-

gram, hvorved der indbydes til denne Fest.

Frd. 9. Jan. 1824 § 10, UDir. Skr. 23. Decbr. 1837 II c, Bekj. 19. Maj 1854
Nr. 2. e, UDir. Skr. 6. Decbr. 1828, Fund. 7. Maj 1788 V §5.

UDir. Skr. 6. Decbr. 1828, UDir. Skr. 23. Novbr/l808.
Kons. Cirk. 3. Septbr. 1864, Kons. Cirk. 12. Jan. 1866, Kons. Cirk. 22. Novbr.

1877 og Afsnittet om Fester.

§ 367.

Gebyret for Doktorpromotioner er 160 Kr., for Licentiatpromotioner

40 Kr. Udgifterne ved Udstedelsen af Diplomet afholdes af Konsistoriums

Normalsum.

Beki. 29. Jan. 1839 III, UDir Skr. 6. Decbr. 1828.

§ 368.

Naar Doktorgraden erhverves i Henhold til en forudgaaende Ind-

bydelse, jfr. § 355, finde de foran anførte Bestemmelser ligeledes An-

vendelse; dog maa Indbydelsen kunne rettes paa at erhverve Graden ved det

offentlige Forsvar af en Afhandling, der tidligere har været offentliggjort.

Frd. 9. Jan. 1824 § 5.

§ 369.

Æresdoktorgraden konfereres uden forudgaaende Disputats, og uden

at den i § 367 omtalte Kjendelse finder Anvendelse.

Frd. 9. Jan. 1824 § 5.

§ 370.

De, der have erhvervet akademiske Grader, have Ret til at holde

Forelæsninger ved Universitetet over de Discipliner, som henhøre under det

Fakultet, i hvilket de ere promoverede. De skulle anmelde deres Fore-

læsninger, der optages i Lektionskatalogen, efter de sædvanlige Regler. For

Avditoriernes Opvarmning og Belysning betale de intet. Det lægevidenskabe-
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lige Fakultet er berettiget til at meddele de medicinske Doktorer Tilladelse

til at bruge Universitetets Dissektionsstue ved de Forelæsninger, de i Lek-

tionskatalogen anmelde.

Graduerede Personer have ved akademiske Sammenkomster Forrang

for ugraduerede under i ovrigt lige Forhold. Doktorerne have Ret til at

bære som akademisk Hæderstegn en Doktorring med et for alle Fakulteter

fælles Stempel (et Minervahoved, omgivet af en Lavrbærkrans).

Frd. 9. Jan. 1824 §§ 7, 8 mbr. 2 og § 9, PI. 25. Juli 1821 § 2, Kons. Cirk.

9. Juli 1877 Nr. 1, UDir. Skr. 3. Septbr. 1839, UDir. Skr. 14. Apr. 1835.

Concl. cons. 10. Oktbr. 1792.

Frd. 9. Jan. 1824 §§ 8 og 11, Concl. cons. 21. Juli 1824.

§ 371.

De, der have erholdt en akademisk Værdighed, skulle hver i sit Fag

komme i særlig Betragtning ved Embeder, hvortil Kundskab og Lærdom ud-

fordres. For borgerlig personlig Tynge ere de fritagne.

For Doktorer i Theologien er hjemlet Ret til at bære et særlig ud-

styret kirkeligt Ornat.

Den tidligere, Doktorerne i de forskjellige Fakulteter ved Frd. af

9de Januar 1824 § 8 tillagte Rang er bortfaldet for dem, der have er-

hvervet Graden siden kgl. Resolution af 27de Avgust 1871. De, der tid-

ligere have erhvervet Doktorgraden, kunne frasige sig nævnte Rang, uden at

det har Indflydelse paa de med Doktorgraden forbundne akademiske Rettig-

heder. Den, der agter at benytte denne Tilladelse, skal indgive skriftlig

Erklæring til Kirke- og Undervisningsministeriet, som afgiver Beretning til

Kongen om enhver Rangfrasigelse, der har fundet Sted, og underretter Fi-

nansministeriet om Erklæringens Datum. De Doktorer, der herefter endnu

have Rang, have ogsaa Ret til den dermed forbundne Titulatur.

Fund. 7. Maj 1788 V § 7, D. L. 3—4—11.
Frd. 13. Marts 1683 I Nr. 5.

Bekj. 30. Avg. 1871 jfr. Frd. 9. Jan. 1824 § 8, Frd. 10. Febr. 1736 II § 2.

§ 372.

De, der før Ophævelsen af den paagjældende Grad ere blevne pro-

moverede til Licentiati juris og medicinæ samt Magistri artium, anses som

Doctores.

Bekj. 19. Maj 1854 § 4, UMskr. 15. Juli 1854, Bekj. 15. Maj 1872.

§ 373.

Akademiske Værdigheder, der erhverves ved eller fra udenlandske

Universiteter, medføre ikke de her i Riget til Graderne knyttede Rettigheder

uden særlig kongelig Bevilling.

Resol. 1. Novbr 1808 Nr. 3.

VIII- Priskonkurrencer.

§ 374.

Der udsættes aarlig ved Universitetet videnskabelige Opgaver, nærmest

16*
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beregnede paa studerende ved Universitetet, for hvis Besvarelse Opnaaelsen af

Universitets Belønning, en Guldmedaille, er Prisen. Afhandlinger, der vel

ikke kjendes værdige til Prisen, men dog kvalificere sig til en akademisk

Belønning, tilkjendes der et Akcessit, der ofte udhæves som hæderligt.

Kane. Prom. 17. Maj 1791 og Akad. Sædvane.

§ 375.

Opgaverne udsættes i Theologi, Lovkyndighed, Statsvidenskab, Læge-

videnskab, Filosofi, Æsthetik, Historie, klassisk Filologi, østerlandsk Filologi,

nordisk Filologi, romansk, engelsk eller tysk Filologi, Mathematik og Astro-

nomi, Fysik og Kemi samt Naturhistorie.

Hvor flere Videnskabsfag ere indbefattede under et af de foran

nævnte Æmner for Prisopgaver, afgjøres Valget af det eller de Fag, hvoraf

Forslag til Spørgsmaalene i det enkelte Aar tages, ved Overenskomst mellem

vedkommende Docenter. Professorerne i Zoologi, Botanik og Mineralogi af-

fatte i Forening Forslag til Prisopgaver i Naturhistoriens forskjellige Dele.

En længere Vakance i en Lærestol ved Universitetet kan medføre, at en af

de anordnede Prisopgaver midlertidig bortfalder. Faste Regler for Omgangen

ere vedtagne med Hensyn til Opgaverne i østerlandsk Filologi, romansk,

engelsk og tysk Filologi, Lægevidenskab og Naturhistorie.

Kane. Prom. 17. Maj 1791, Resol. 8. Marts 1813, Resol. 27. Jan. 1826, Resol.

11. Septbr. 1829, Resol. 27. Jan. 1832, Resol. 3. Juni 1853 Nr. 1, Resol. 22. Apr. 1880.

Kons. Skr. 10. Marts 1815, Resol. 27. Novbr. 1872, Univ. Aarb. f. 1864—71 I

S. 432 og f. 1878—79 S. 639.

§ 376.

I hver Æmnekreds stilles 3 Forslag til Opgaver, mellem hvilke Mini-

steriet træffer Valget. Forslagene stilles enten af vedkommende Fakultet i

sin Helhed eller af Universitetslærerne i det eller de Fag, som høre ind

under Opgavens Æmne. De fremsendes af Fakultetet til Konsistorium og

af dette til Ministeriet.

Til Udsættelsen af Prisopgaverne i klassisk Filologi saa vel som Be-

dømmelsen af de indkomne Besvarelser kan Docenten i sammenlignende

Sprogvidenskab tilkaldes. Til Forslaget i østerlandsk Filologi sammentræder

den theologiske Professor, som foredrager det gamle Testamente, med Profes-

sorerne i semitisk-orientalsk og indisk- orientalsk Filologi.

Kane. Prom. 17. Maj 1791 jfr. Resol. 8. Oktbr. 1852.

UMskr. 28. Decbr. 1875, Aarb. f. 1878—79 S. 639, Resol. 22. Jan. 1830.

§ 377.

Opgaverne udsættes paa Dansk; kun Opgaven i klassisk Filologi led-

sages af en latinsk Oversættelse. De bekjendtgjøres af Konsistorium ved

Opslag paa Universitetet inden hvert Aars 1ste December, efter at det har

modtaget Meddelelse om Ministeriets Valg, og indrykkes i Programmet til

Festen i Anledning af Kongens Fødselsdag.

Kane. Prom. 17. Maj 1791, UDir. Skr. 31. Decbr. 1841, UMskr. 13. Juni 1866,

Resol. 3. Juni 1853 Nr. 2, Resol. 2. Apr. 1864, UDir. Skr. 23. Decbr. 1837 I b.
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§ 378.

Til Opgavernes Besvarelse gives en Frist af 1 Aar, for Opgaven i Natur-

historie 2 Aar, saaledes at Besvarelserne maa være indleverede inden 1ste

December. Forlængelse af denne Frist kan, lige over for Besvarelser, der

indkomme i rette Tid, kun indrømmes med Forbehold.

Kane. Prom. 17. Maj 1791, Resol. 22. Jan. 1830, Resol. 2. Apr. 1861.

§ 379.

Adgangen til at besvare Universitetets Prisopgaver er ikke længere

indskrænket til akademiske Borgere og ubefordrede Kandidater, som ikke staa

i noget offentligt eller andet Embede, men staar aaben for enhver, som uden

at have opnaaet fast kongelig Ansættelse paa den Tid, Prisopgaven besvares,

maatte fole sig opfordret til at deltage i Konkurrencen.

Kane. Prom. 17. Maj 1791, Kane. Prom. 16. Febr. 1793, Resol. 23. Juni 1868,

UMskr. 30. Marts 1883.

§ 380.

Besvarelsen af Opgaven i den klassiske Filologi skal i Regelen af-

fattes paa Latin; dog kan Besvarelsen forlanges eller tilstedes affattet paa

Dansk. Besvarelsen af Opgaven i Æsthetik skal altid affattes paa Dansk.

Til alle de andre Besvarelser benyttes enten det danske eller det latinske

Sprog efter Forfatterens frie Valg.

Besvarelserne betegnes alene ved en Devise; Forfatterens Navn følger

med i en forseglet Seddel, betegnet med samme Devise som Afhandlingen.

Denne og Navnesedlen indsendes til Universitetets Rektor.

Kane. Prom. 17. Maj 1791, UDir. Skr. 31. Decbr. 1841, UMskr. 28. Decbr. 1875.

Kane. Prom. 17 Maj 1791.

§ 381.

Afhandlingerne foranstaltes af Rektor sendte til Bedommelse af de Uni-

versitetslærere — mindst 2 — hvem Æmnet vedkommer. Bedømmelserne, der

meddeles paa Dansk, indsendes til Konsistorium saa betids, at Navnesedlerne

kunne aabnes i dette, førend det Program trykkes, hvori Bedømmelserne

skulle optages. Navnesedlerne, som følge med de Afhandlinger, der hverken

erholde Medaille eller Akcessit, aabnes ikke. Har Forfatteren kun opnaaet

Akcessit, aabnes Navnesedlen ikke, hvis han ved Indsendelsen af Afhandlingen

har udtalt Fordring herom. Bedømmelserne indrykkes i Programmet til

Festen i Anledning af Kongens Fødselsdag.

Kane. Prom. 17. Maj 1791, Patr. Skr. 19. Decbr. 1803, UDir. Skr. 31. Decbr.
1841, UDir. Skr. 23. Decbr. 1837 I b.

§ 382.

Prisen bestaar i en Guldmedaille. Findes flere i og for sig værdige

til Guldmedaillen, maa denne tilkjendes den bedste, men kan med Mini-
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steriets Samtykke ogsaa tillægges den eller de andre, der ligeledes ere

fundne værdige til den.

Kane. Prom. 17. Maj 1791, Resol. 17. Septbr. 1847, senere ministeriel Til-

ladelse.

§ 383.

Medaillens ene Side viser en Minervafigur, der gyder Olie i Lampen,

paa den anden Side staar: „Ingenio et studio patria", omgivet af en Lavr-

bærkrans.

Den, hvem Medaillen er tilkjendt, erholder fremdeles, naar han

navngiver sig, som Erstatning for den paa Opgavens Løsning anvendte Tid,

et Beløb af 200 Kr., den, der har erholdt Akcessit, et Beløb af 100 Kr.

UMskr. 27. Juni 1868, Finansl. f. 1868—69, Kons. Skr. 14. Apr. 1882.

§ 384.

Medaillen overleveres den belønnede Forfatter af Rektor ved Festen

i Anledning af Kongens Fødselsdag. Ved samme Lejlighed nævnes de, der

have opnaaet Akcessit.

Kane. Prom. 17. Maj 1791, Resol. 3. Marts 1797, UDir. Skr. 23. Decbr.
1837 I d.

§ 385.

Afhandlingerne indlemmes i Universitetets Arkiv, men kunne ud-

laanes Forfatterne mod Bevis, efter at de ere blevne gjennemtrukne og

forsynede med Segl.

UMskr. 3. Novbr. 1881, concl. cons. 13. Marts 1793.

IX. Akademiske Fester.

§ 386.

Universitetet holder i akademiske, kirkelige eller politiske Anled-

ninger dels aarlig 2 regelmæssige Fester, dels lejlighedsvis overordentlige

Højtideligheder.

§ 387.

Til Universitetsfesterne indbydes ved Programmer, der indeholde en

Afhandling om et videnskabeligt Æmne; Rammerne om disse forfattes af

hvert Aars Rektor. Ved overordentlige Lejligheder kan Omfanget og Om-
raadet for de videnskabelige Indbydelser udvides. Den saa kaldte Lapidar-

stils Anvendelse til Indbydelsesskrifter er i Almindelighed afskaffet og kun

hjemlet, naar ved pludselig indtræffende Højtideligheder Tiden maatte være

for kort til at skrive en ordentlig Afhandling, saa at den maa erstattes ved

en kort Anmeldelse.
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Programmerne, der ikke maa overstige 64 Sider eller indeholde

Tegninger, Kort eller lignende Illustrationer uden Konsistoriums særlige Sam-

tykke, og med Hensyn til hvilke Forfatteren skal paase, at der ikke ind-

træffer betydelige Udgifter til Korrekturgodtgjorelse, forfattes efter Forfatterens

Valg paa Dansk eller paa Latin, undtagen ved Festen i Anledning af

Kongens Fodselsdag, hvor de skulle affattes paa Dansk.

Til Festerne selv horer som nodvendig Bestanddel en Tale af en

Universitetslærer. Ved denne saa vel som de øvrige Handlinger anvendes

det danske Sprog. De ledsages i Almindelighed af Musik efter Konsistoriums

nærmere Anordning, Den af Konsistorium i denne Henseende trufne sæd-

vanlige Ordning gaar ud paa, at der afsynges en Kantate ved Studentersang-

foreningen, som i behorig Tid erholder Underretning om, naar Festen vil

blive holdt, med Musikledsagelse. Ved overordentlige Lejligheder antager

Festens musikalske Del en mere omfattende Skikkelse. Det sædvanlige

Festlokale er Universitetets Festsal. Ved særegne Lejligheder har Frue

Kirke været anvendt med fornødent Samtykke.

Fund. 7. Maj 1788 V § 8, UDir. Skr. 23. Decbr. 1837 I b og II a, Kons. Skr.

8. Febr. 1861 (Lindes Medd f. 1857—63 S. 501 Note).

UDir. Skr. 23. Decbr. 1837 Ib og II a, Resol. 31. Maj 1854, concl. cons.

1. April 1874.

UDir. Skr. 23. Decbr. 1837 I c og II b samt 3dje sidste Punktum, Resol.

31. Maj 1854, Kons. Skr. 30. Novbr. 1878, UMskr 15. Apr. 1879 jfr. L. 25. Marts
1872 § 6.

§ 388.

Universitetets Festprogrammer uddeles efter følgende Regler:

a) Til Uddeling ved Forfatteren stilles ham 100 Exemplarer, til Raa-

dighed.

b) Rektor overbringer de fornødne Exemplarer til Kongehusets Medlemmer.

c) Ved Konsistoriums Foranstaltning uddeles Exemplarer til samt-

lige nu værende og forhen værende Universitetslærere, de i

Halvaaret fungerende Privatdocenter, de faste Censorer, de ved

det videnskabelige Apparat ansatte Embeds- og Bestillingsmænd,

det ved Konsistoriums og Kvæsturens Kontorer ansatte Personale,

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet til eget Behov og til

Udsendelse til de lærde Skoler, forskjellige andre offentlige Myndigheder

samt et Antal enkelte, især graduerede Personer. Hensigtsmæssige

Indskrænkninger i Henseende til Fordelingens Omfang, særlig hvad de

sidst nævnte Personer angaar, er det paalagt Rektor ved indtræffende

Lejligheder at iværksætte.

d) Regensen og Kollegierne tilstilles et Antal af 97 Exemplarer.

e) Til almindelig Uddeling blandt de studerende anvendes 100 Exemplarer.

Denne Uddeling, der ordnes saaledes, at der gives studerende af det

paagjældende Studiefag fortrinlig Adgang til at erholde et Exemplar,

sker ved Pedellen, til hvem de studerende i denne Anledning have at

henvende sig.

f) Ved Universitetsbibliothekets Foranstaltning tilstilles Exemplarer til de

fremmede Universiteter og videnskabelige Selskaber, med hvilke Kjøben-

havns Universitet staar i Forbindelse.
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Det staar Programmets Forfatter, der beholder sin Ejendomsret til

Afhandlingen, aabent for egen Hegning at lade tage Særtryk af den i Pro-

grammet indførte Afhandling.

Concl. cons. 6. Juni 1877 jfr. Concl. 17. Oktbr. 1823, Kons. Skr. 13. Juni 1876,

UMskr. 26. Oktbr. 1882.

§ 389.

Den ene ordentlige aarlige Universitetsfest har, ved Forening af to

tidligere selvstændige Fester, paa en Gang en kirkelig og en akademisk An-

ledning, nemlig Festen i Anledning af Reformationens Indforelse og i An-

ledning af Rektorskiftet.

Festen, der tidligere ordentligvis skulde højtideligholdes den 31te Ok-

tober, holdes efter Sædvane ikke før den 1 Ode November, men enten paa denne

Dag eller en Dag i den nærmest paafølgende Tid. Bestemmelse herom

tages af Konsistorium, med Approbation af Ministeriet.

Festen kan kun bortfalde for et enkelt Aar med Ministeriets Sam-

tykke. Naar dette har været Tilfældet, har det med Festen forbundne Rektor-

skifte været bestemt at skulle finde Sted den 10de November.

UDir. Skr. 23. Decbr. 1837 II a, Bekj. 13. Maj 1850 § 6.

UDir. Skr. 23. Decbr. 1837 II a, Akad. Sædvane, Rektors Forr. 5. Novbr. 1873
II Nr. 5. 6 og 9.

UMskr. 30. Apr. 1879.

§ 390.

Det Program, hvorved der indbydes til Festen, forfattes, efter Om-
gang mellem Universitetets Professorer, efter Aldersorden. Efter Programmet

trykkes de af paagjældende selv forfattede Levnedsbeskrivelser over dem, der

ved Festen proklameres som Doktorer eller Licentiater. Talen holdes af

Programmets Forfatter; i dennes Forfald vælges Taleren af Konsistorium.

Æmnet er ikke længere bundet til at være til Erindring om Reformationen.

Efter denne giver Rektor paa Dansk en Oversigt over de mere betydnings-

fulde Begivenheder, der have fundet Sted i det forløbne Rektoratsaar, hvor

mange der have taget de foækjellige Examina og med hvilke Hovedkarakterer,

proklamerer de Videnskabsmænd, der siden sidste Proklamation have vundet

akademiske Grader som Doktorer eller Licentiater, og nævner sluttelig det

følgende Aars Rektor og Dekaner, som tiltræde deres Poster ved denne Fest.

UDir. Skr. 23. Decbr. 1837 II jfr. Afsnittet om Grader, Resol. 31. Maj 1854,

Resol. 28. Novbr. 1877, Bekj. 13. Maj 1850 § 6.

§ 391.

Festen i Anledning af Kongens Fødselsdag skal holdes snarest mu-

ligt efter Fødselsdagen paa en dertil bekvem Dag. Bestemmelse herom tages

af Konsistorium, med Approbation af Ministeriet.

UDir. Skr. 23. Decbr. 1837 § I a, Rektors Forr. 5. Novbr. 1873 Nr. 16.

§ 392.

Programmet forfattes af Universitetets Rektor eller en anden af

Universitetslærerne, som han dertil kan formaa. Dets Indhold bør saa vidt

muligt være af almindelig Interesse. I Programmet indføros tillige Censuren
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over de for det foregaaende Aar indkomne Prisafhandlinger og Prisopgaverne

for det følgende Aar.

Talen holdes af Rektor; skulde han nogen Sinde paa Grund af sær-

deles Omstændigheder ønske sig fritaget, vælges Taleren af Konsistorium.

Efter Talen bekjendtgjør Rektor Udfaldet af Censuren over de ind-

komne Prisafhandlinger og uddeler Belønningerne for disse.

UDir. Skr. 23. Decbr. 1837 I b, c og d.

§ 393.

Til at holde overordentlige Fester kræves i ethvert Tilfælde Mini-

steriets Samtykke. Nærmere Bestemmelser, som maatte udkræves ved Siden

af de oven for nævnte almindelige Regler, fastsættes for hvert Tilfælde i For-

bindelse hermed.

X. Universitetets videnskabelige Apparat.

§ 394.

Universitetets forskjellige videnskabelige Samlinger staa hver især

under en særskilt, af en eller flere Personer bestaaende Bestyrelse, som har

det nærmere Ansvar for deres Forvaltning overensstemmende med de givne

Forskrifter. Konsistorium fører et Tilsyn. Ved de fleste, særlig de større,

Samlinger er ansat dels Mænd til videnskabelig Assistance, dels i øvrigt

fornødent Personale.

Se det følgende og Fund. 7. Maj 1878 VII § 2, UMskr. 18. Juni 1849 § 4.

§ 395.

De videnskabelige Samlinger skulle nærmest tjene Universitetets

videnskabelige Formaal. Ud over dette Formaal er der paa forskjellig

Maade givet det almindelige Publikum Adgang til dem, under de Former

og Begrænsninger, som Hovedformaalet kræver. For saa vidt Samlingernes

Offentlighed kræver særlige Foranstaltninger, er der tillagt Samlingerne en

Andel i den dertil aarlig bevilgede særlige Sum til Afholdelse af de

derved bevirkede Udgifter. Disse Samlinger ere: zoologisk Museum, mine-

ralogisk Museum, fysiologisk Laboratorium, normal-anatomisk Museum, patho-

logisk Museum.
Se det følgende og Finansloven (Universitetets Budget, Udgiftspost 3).

§ 396.

De videnskabelige Samlinger besidde kun en særlig Formue, for saa

vidt der er tillagt dem særlige Legater. De tidligere til dem henlagte

offentlige Fonds ere inddragne under Universitetsformuen, og de aarlige

Udgifter bevilges paa sædvanlig Maade paa Universitetets Budget. Over-

skridelser paa eller Ikke-Anvendelse af de paa Universitetets Budget bevilgede

Normer i. Univ. *•
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Summer behandles efter de almindelige Regler, hvor intet andet er

bestemt.

Resol. 25. Novbr. 1836 § 2, Reskr. 2G. Febr. 1817, Fiuansl. f. 1878—79,
UMskr. 7. Avg. 1861, UMskr. 17. Apr. 1874.

Se i øvrigt det følgende og Afsnittet om Økonomien.

§ 397.

De ved Samlingerne ansatte Universitetsembedsmænd have Pen-

sionsret i Henhold til Bestemmelserne i Lov af 5te Januar 1851 § 1.

Denne Ret kan, efter Bestemmelsen i det nævnte Lovbud om Stiftelses-

embedsmænd, ikke antages at være betinget af kongelig Udnævnelse. Ved

Afgjørelsen af, hvilke Funktionærer der kunne henføres under Embedsmands-

klassen, vil det nu være afgjorende, om Lønnen er særlig normeret eller

afholdes af en samlet Sum. De ikke pensionsberettigede Bestillingsmænd er der

ved Finansloven tillagt Understøttelser af Universitetet, for saa vidt dette er

traadt i den almindelige Pensionskasses Sted.

Forskjellige af de videnskabelige Anstalters Bestyrere og enkelte

andre Funktionærer er der tillagt henholdsvis Embedsbolig og Fribolig, med

Hensyn til hvis Vedligeholdelse de almindelige Regler om Embedsboligers

Vedligeholdelse m. m. gjælde.

Til Vederlæggelse af Assistancen ved forskjellige af Samlingerne

haves Medhjælpsummer eller Andel i saadanne, om hvis Fordeling

Ministeriet tager Bestemmelse. Disse Summer ere henholdsvis for Finans-

aaret 1873— 74 og 1875—66 forhøjede med 2X10 %>.

For de Bestillingsmænd ved Samlingerne, som lønnes af samlede

Medhjælpsummer, finder Regelen om Afkortning af 5 °/o til Forsørgelse af

dem og deres efterladte i Lønningslov af 25. Marts 1871 § 24 An-

vendelse.

Jur. Fak. Betænkn. 22. Septbr. 1857 (i Reskr. Saml. f. 1864, Noten S. 322 ff).

Udv. Erklær. 29. Septbr. 1879 (Univ. Aarb. f. 1879—80 S. 1088 ff.), Justm. Skr 27.

Novbr. 1879 (Univ. Aarb. S. 1096 ff.) jfr. dog Finm. Skr. 16. Novbr. 1864 (i Reskr.
Saml. S. 321, Note), Finm. Skr. 4. Novbr. 1879 (Univ. Aarb. S. 1096), UMskr. 23.

Septbr. 1879.

L. 25. Marts 1871 § 3, L. 26. Marts 1870 § 2, Adg. 3. Septbr. 1879.

L. 25. Marts 1871 § 8.

L. 25. Marts 1871 § 24.

§ 398.

Hver Gang Skifte i Stillingen som Bestyrer af en under Universi-

tetet hørende videnskabelig Samling finder Sted, foretages en Overlevering af

Samlingen.

Det paahviler Bestyrerne at afgive periodiske Beretninger, der op-

tages i Aarbøgerne. Disse Beretninger meddeles i Regelen aarlig; dog er

det tilladt, hvor Forholdene gjøre det ønskeligt, at meddele dem med

længere Mellemrum, hvilke dog ikke maa overstige 5 Aar.

Reskr. 14. Jan. 1785 i. f.

UMskr. o. Maj 1876.
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1. Universitetsbibliotlieket og det dermed forenede Classenske Bibliothek.

§ 399.

Bibliotheket er nærmest bestemt for Universitetets Lærere og de aka-

demiske Borgere ; dog kunne ogsaa andre Videnskabsdyrkere og overhovedet

alle, der soge Kundskab, benytte Bibliotheket. Skoledisciple og lignende

ganske unge Mennesker have ikke Adgang.

Til udenbys boende sker intet Udlaan uden Bibliothekarens Tilladelse,

og de maa altid her paa Stedet have en paalidelig Mand, der besørger

Afhentningen og Afleveringen.

Studenter og Kandidater, som opholde sig ved Universitetet eller

den polytekniske Læreanstalt, saa vel som ubekjendte Laanere af andre Stænder

maa, forend de kunne erholde Bøger til Laans, afgive et Sikkerhedsbevis fra

en eller anden vederhæftig Mand. Herfra undtages Alumnerne paa Regensen

og Kollegierne, som, saa længe de ere Alumner paa en af disse Stiftelser,

ingen videre Sikkerhed behøve at stille.

Regi. 28. Oktbr. 1861 Nr. 2 og 3.

§ 400.

Fra Udlaan undtages i Almindelighed;

a) Manuskripterne (med de Arnemagnæanske forholdes efter samme

Legats Fundation), b) kostbare Kobberværker, Pragtudgaver, Kort og sjældne

Bøger, samt overhovedet saadanne, hvis Tab vanskelig kan erstattes, c) Ord-

boger og andre Lexika, samt literære Repertorier, hvilke alle maa benyttes

i Læsestuen, d) Skolebøger, endelig e) alle Slags blot underholdende Bøger

eller saakaldet Morskabslæsning.

I enkelte Tilfælde kan det dog tillades udenbys boende Videnskabs-

mænd at laane Manuskripter o. a. lignende sjældne Værker, men da saa-

ledes, at de sendes til et offentligt videnskabeligt eller andet lignende of-

fentligt Institut i den By, hvor den paagjældende bor. Værket forbliver da

i dettes Varetægt, saaledes at Benyttelsen alene finder Sted i dettes

Lokale.

Bibliothekskatalogerne ere ikke til Publikums Brug i Almindelighed.

Skulde det en eller anden Gang være nogen magtpaaliggende at benytte

dem, vil Tilladelse dertil kunne erholdes.

De her nævnte Bestemmelser kunne dog modtage Lempelser i for-

skjellig Retning efter Universitetsbibliothekarens Skjøn.

Regi 28. Oktbr. 1861 Nr. 10 og 11, Kons. Skr. 2. Septbr. 1876.

§ 401.

Med Bibliotheket er forbundet Læsestuer, i hvilke der til de læsendes

Bekvemmelighed forefindes en lille Samling af de almindeligste literære

Hjælpemidler. I Læsestuerne skal iagttages Stilhed.

Regi. 28. Oktbr. 1861 Nr. 9.

§ 402.

Bibliotheket er almindeligvis aabent hver Søgnedag fra Kl. 11—3.

Ved Lys maa ikke arbejdes i Bibliotheksbygningen. Udlaan og Tilbage-

levering finder ikke Sted i den sidste Time, men Læsestuerne ere aabne hele

17*
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Tiden. Bibliotheket er lukket 5 Dage i Paasken, 3 i Pinsen, 4 Uger i

Sommeren (skiftevis med det store kongelige Bibliothek 23de Juni —
22 Juli eller 23de Juli — 22 Avgust) og fra 24de December — 2den

Januar.

Regi. 28. Oktbr. 1861 Nr. 1.

§ 403.

De Boger, som nogen begjærer til Laans eller til Eftersyn, hentes

ved en af Bibliothekets Funktionærer ind i Udlaansværelset eller Læsestuen.

I selve Bibliotbekssalen maa ingen uvedkommende opholde sig Hvis nogen

onsker at se Bibliotheket, forevises det ved en af dets Funktionærer, for

saa vidt der er Lejlighed dertil.

Regi. 28. Oktbr. 1861 Nr. 4.

§ 404.

For enhver Bog, som udlaanes, udsteder og afleverer Laaneren et

enkelt Bevis, saaledes at paa en Bevisseddel ikke anføres flere end et Værk.

Fremdeles angives Bogens Trykkeaar og Format samt, ved større Værker,

Bindtallet. Endelig skal hver Seddel være forsynet med Datum og med

Laanerens Adresse. Bopælsforandring maa anmeldes paa Bibliotheket.

Regi. 28. Oktbr. 1861 Nr. 5.

§ 405.

Ingen er berettiget til at beholde de laante Bøger længere end en

Maaned, hvilken Regel imidlertid er undergivet en vis Lempelse for Uni-

versitetets Lærere ; ej heller maa nogen have for mange af Bibliothekets

Bøger paa en Gang. En Forlængelse af Laanetiden kan dog efter Om-
stændighederne tillades, hvis ingen anden imidlertid har begjæret den

samme Bog.

Regi. 28. Oktbr. 1861 Nr. 6, Kons. Skr. 13. Decbr. 1883.

§ 406.

De Bøger, som nogen beholder over en Maaned, uden at have faaet

Forlængelse, indkræves af Bibliotheksbudet, som derfor af vedkommende

Laaner erholder 1 6 -Øre til Godtgjørelse for hver Gang, han sendes i saa-

dant Ærinde.

Regi. 28. Oktbr. 1861 Nr. 7.

§ 407.

En Laaner er i alle Maader ansvarlig for de Bøger, han har til

Laans. Ingen maa ved tilskrevne Bemærkninger eller Indstregninger til-

smudse Bøgerne. Bringes en Bog beskadiget tilbage, beholdes den paa

Bibliotheket, indtil et nyt Exemplar er anskaffet; da faar Laaneren det be-

skadigede Exemplar tilbage som sin Ejendom, hvorimod han ufortøvet bør

erstatte de derved voldte Omkostninger.

Regi. 28. Oktbr. 1861 Nr. 8.

§ 408.

En Gang om Aaret, i Regelen umiddelbart før Julen, maa — efter
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forudgaaende Bekjendtgj øreise i Kjøbenhavns Adresseavis og i Berlingske

Tidende — alle de udlaante Bøger uden Undtagelse tilbageleveres. Nye Ud-

laan kunne derefter ikke forlanges, førend de ældre ere berigtigede.

Regi. 28. Oktbr. 1861 Nr. 12, Fund. 31. Marts 1832 § 81.

§ 409.

Til Afvigelse fra det gjældende Udlaansreglemcnt maa Konsistoriums

Samtykke indhentes.

UMskr. 18. Juni 1849 § 4.

§ 410.

Bibliothekets Bogsamling er dannet ved Forening med Universitets-

bibliotheket af følgende, tidligere selvstændige Bibliotheker eller Bogsamlinger

nemlig: Etatsraad Schous dansk-juridiske Bogsamling, det forrige kirurgiske

Akademis og det Classenske Literaturselskabs forenede Bibliotheker, Kom-
munitetsbibliotheket, Pastoralseminariets Bibliothek, den polytekniske Lære-

anstalts Bibliothek og det Classenske Bibliothek, med Undtagelse af dettes

landøkonomiske Afdeling. Efter Foreningen med det sidst nævnte, bærer

Bibliotheket Navnet: Universitetsbibliotheket og det dermed forenede Classen-

ske Bibliothek.

Etatsraad Schous dansk-juridiske Bogsamling skal udgjøre en særskilt

Afdeling af Bibliotheket, der indbefatter, foruden den skjænkede Bogsamling,

de til det angivne Fag horende Bøger, som Universitetsbibliotheket forhen

ejede og som behøvedes til Samlingens Fuldstændiggjorelse, de til Faget

hørende Skrifter, der som Friexemplarer afgives til Bibliotheket samt de

Bøger, som før de til Samlingen henlagte Legatmidler indkjøbes til dennes

Fuldstændiggjorelse.

Indlemmelsen af det forrige kirurgiske Akademis og det Classenske

Literaturselskabs forenede Bibliotheker, Kommunitetsbibliotheket og den poly-

tekniske Læreanstalts Bibliothek er sket paa nærmere bestemte Vilkaar.

Ved Indlemmelsen af det Classenske Bibliotheks Bogsamling er der

særlig med Hensyn til den da værende Bogbeholdning fastsat nærmere

Regler.

Konf. 2. Maj 1822, UDir. Skr. 22. Juli 1843, Resol. 28. Juli 1852, UMskr. 11

Marts 1856, UMskr. 21. Avg. 1862, Resol. 2. Marts 1867.

Kouf. 2. Maj 1882, Kons. Skr. 14. Jan. 1881.

UDir. Skr. 22. Juli 1843, Resol. 28. Juli 1852, UMskr. 21. Avg. 1862.

Resol. 12. Marts 1867 jfr. Overensk. 20. Oktbr. 1866.

§ 411.

Bibliothekets Forøgelse beror dels paa tvungen Aflevering af Fri-

exemplarer, dels paa Anskaffelser, dels paa Gaver, dels paa Udvexling med

fremmede Universiteter eller andre videnskabelige Selskaber. Med Hensyn

til denne sidste afleveres aarlig til Universitetsbibliotheket 75 Exemplarer af

scripta academica. Særlig Overenskomst om Udvexling er indgaaet med Frankrig

Kons. Skr. 13. Juni 1876, UMskr. 26. Oktbr. 1882, Regi. 8. Novbr- 1882, Kons.

>lkx. 4. Apr. 1863.

§ 412.

Bibliotheket har Krav paa 1 uindbundet Exemplar paa Skrivpapir



134

af alle Skrifter, der trykkes i Danmark, derunder indbefattet Island og Kolo-

nierne. Til Skrifter henregnes ogsaa Aviser og Ugeblade samt Kataloger

over Bøger, Kobberstik, Stentryk o. desl. samt over Mønt-, Kunst- og

Naturaliekabinetter. Undtagne fra Aflevering ere derimod andre Kataloger,

Avktionsplakater samt Bryllups- og Begravelsesvers. Til Friexemplar af

Kort, Kobbere og Stentryk og andre Kunstværker af lige Natur har Biblio-

theket kun Ret, naar de henhøre til et udgivet Skrift.

Af uforandrede og uforøgede Oplag af ældre Skrifter er Stiftsbog-

trykkeriet paa Island fritaget for at indsende nye Exemplarer til Bibliotheket

for et Tidsrum af 10 Aar fra det Oplag, hvoraf sidst er indsendt noget

Exemplar, og for et Tidsrum af 20 Aar, for saa vidt angaar Skrifter, som

sædvanlig paa ny oplægges, Almues- og Opbyggelsesskrifter.

Frd. 20. Jan. 1832 §§ 2, 3, Kskr. 31. Jan. 1835, UMskr. 2. Oktbr. 1876.

UDir. Skr. 31. Jan. 1835.

§413.

Forpligtelsen til at aflevere Friexemplarer af trykte Skrifter paa-

hviler den Bogtrykker, i hvis Officin Skriftet trykkes. I det Tilfælde, at

Skriftet trykkes i forskjellige Officiner, er det den Bogtrykkers Pligt, i hvis

Officin et Bind sluttes, at aflevere et Exemplar af det hele Bind, i hvilken

Henseende det bliver hans Sag, ved at paatage sig Trykningen af det, der

staar tilbage, at sørge for at komme i Besiddelse af fornødent Exemplar af

det, der tidligere er trykt. Skjønt Bibliotheket saaledes har at holde sig

til Bogtrykkeren for Friexemplaret, sker Afleveringen dog paa vedkommende

Forlæggers Regning, saa at Bogtrykkeren tilbageholder Exemplaret i det Op-

lag, Forlæggeren har bestilt og bekostet. Forpligtelsen til Aflevering af

Kort, Kobbere og Stentryk rn. v,, som henhøre til et udgivet Skrift, paa-

hviler vedkommende Kobberstikker eller Lithograf, med mindre han forvisser

sig om, at det befalede Exemplar indsendes i Forbindelse med det Skrift,

hvortil det hører, af den Bogtrykker, i hvis Officin Skriftet er trykt. I

øvrigt er Forholdet mellem Kunstneren og den, der har bestilt og bekostet

Arbejdet, i denne Henseende det samme som Forholdet mellem Bogtrykkeren

og den, der lader et Skrift trykke.

Frd. 20. Jan. 1832 §§ 1 og 3.

§ 414.

I Kjøbenhavn skulle vedkommende Bogtrykkere, Kobberstikkere og

Lithografer i Begyndelsen af hvert Aars Januar og Juli Maaneder indsende

det befalede Friexemplar af de Artikler, som i Løbet af det foregaaende

Halvaar af dem ere trykkede, tillige med 2 enslydende Designationer over dem,

at hvilke de erholde den ene tilbage med Kvittering fra Bibliotheket.

Uden for Kjøbenhavn sker Afleveringen ikke ved direkte Indsendelse

til Bibliotheket, men derimod i Kongeriget til vedkommende Amtmand, paa

Island til Landshøvdingen og i Vestindien til Gouvernementet, hvorefter

Exemplarerne herfra besørges indsendte til Bibliotheket ved Postvæsenet paa

Bibliothekets Regning, fra Bilandene frit som kongelige Sager.

Hvad særlig Stiftsbogtrykkeriet paa Island angaar, skal det aarlig

til Bibliotheket indsende en fuldstændig Fortegnelse over alt, hvad der i
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Aarets Løb er trykt, med Bemærkning om, hvilke Skrifter der ikke ind-

sendes i nye Exemplarer, og med Angivelse af det Oplag, hvoraf Exemplarer

sidst er indsendt.

Frd. 20. Jan. 1832 § 4, Adg. 10. Jan. 1781.
Frd. 20. Jan. 1832 § 5.

UDir. Skr. 31. Jan. 1835.

§ 415.

Naar en Bogtrykkers, Kobberstikkers eller Lithografs Bo kommer
under Konkursbehandling, er Bibliotheket berettiget til af Boet at reklamere

det det tilkommende Exemplar som sin Ejendom.

Frd. 20. Jan. 1832 § 6.

§ 416.

Den Bogtrykker, Kobberstikker eller Lithograf, som ikke inden den

i § 414, 1ste Stykke, ommeldte Tid afgiver den befalede Designation, skal

bøde 8 Kr. for hver Maaned, han forsømmer Pligtens Opfyldelse. Den Bog-

trykker, som befindes at have besveget eller udeladt noget Skrift, som i

hans Officin er trykt, skal bøde 66 øre for hvert Ark, et saadant

Skrift indeholder, naar det er under et Alfabet, 20 Kr. for hvert Skrift,

som er 1 Alfabet og derover indtil 2 Alfabeter og saa fremdeles 20 Kr.

for hvert Alfabet. For Overtrædelser, som ikke kunne indbefattes under

foranførte Bestemmelser, kan Retten paalægge forholdsmæssige Bøder efter

Sagens Beskaffenhed.

Sager i Anledning af disse Overtrædelser behandles som offentlige

Politisager. Mulkter, som maatte idømmes, tilfalde vedkommende Politi-

kasse.

Frd. 20. Jan. 1832 § 7.

Frd. 20. Jan. 1832 § 8.

§ 417.

Med Hensyn til Bibliothekets Forøgelse ved Anskaffelser danner

Bibliothekaren ved Universitetsbibliotheket sammen med Bibliothekaren ved

det store kongelige Bibliothek en vedvarende Komite, der har at stræbe

efter at tilvejebringe og vedligeholde en saadan Samvirken og en saadan

Sammenhæng i Anskaffelserne, navnlig af mere omfattende Værker, for begge

Bibliotheker, at disse derved udfylde hinanden, og det muligst rige viden-

skabelige Apparat fremkommer ved Anvendelse af Bibliothekernes Midler.

Komiteen holder hvert Fjerdingaar ordinære Møder. Anliggender, hvis Af-

gjørelse Omstændighederne ikke tillade at udsætte til disse, bringes under

Forhandling i et extraordinært Mede, som særlig berammes. Om Komi-
teens Virksomhed og de gjorte Aftaler om almindelige Pnnkter bliver hvert

Aar at gjøre Indberetning til Ministeriet.

Raadgivning og Vejledning fra Bestyrelsen for den polytekniske Lære-

anstalt ved de Boganskaffelser, der ske for det paa Læreanstaltens Budget

bevilgede Beløb, er forbeholdt ved Anstaltens Bibliotheks Indlemmelse, medens

bestemte formelle Vedtægter i denne Henseende ikke ere ansete fornødne.

Videnskabsmænd, hvem visse Værkers Anskaffelse til Bibliotheket inter-
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esserer, maa derom henvende sig til Bibliothekaren eller Bibliotheks-

komiteen.

UMskr. 18. Juni 1849 Nr. 1 og 2, UMskr. 14. Apr. 1854.
UMskr. 2i. Avg. 1862.

Betænkn. 10. Novbr. 1848 (Lindes Medd. f. 1849—56 S. 673).

§ 418.

Som almindeligt Grundlag for Planen i Anskaffelserne, der dog

nærmere kan modificeres af Komiteen, gjælde de i Komitebetænkningen af

10de November 1848 og Erklæring af 5te Februar 1849 udtalte Grund-

sætninger, Af disse fremhæves:

a) Indbyrdes Supplering, med Udelukkelse af dobbelt Anskaffelse, maa især

finde Sted ved Værker, der have en saadan Betydning og Vigtighed, at

de bor forefindes i Kjøbenhavn og i fornødent Fald være tilgængelige,

men dog ere af den Beskaffenhed, at de enten i det hele eller dog de

samme enkelte Dele samtidig sjælden komme til Brug. Saaledes fornemme-

lig visse Tidsskrifter, videnskabelige Foreningers rækkevis udgivne Arbejder,

visse Materialsamlinger og Kildesamlinger af speciellere Art, en Del

Pragtværker, visse arkæologiske Værker og nogle Kobberværker i de

naturhistoriske Fag.

b) Ved visse Videnskabsfag — saasom Romeret og visse fremmede Landes

Specialret, semitisk og indisk Filologi, adskillige speciellere Grene af

Lingvistik, Teknologi, Meteorologi, Landvæsen, Specialgeografi og Ethno-

grafi, Krigsvidenskab og fjærnere fra Danmark liggende Landes Special-

historie — med et særlig begrænset Publikum kan det, selv om de

enkelte Skrifter ere mindre kostbare, være tilstrækkeligt, at de blot ved-

ligeholdes ved et af Bibliothekerne, især naar tillige et eller andet

offentligt Institut uden for dem anskaffer Bøger i samme Retning. Det

andet Bibliothek kan da enten aldeles undlade Anskaffelsen af derhen

hørende Skrifter eller indskrænke sig til enkelte Haandbøger eller hyp-

pigere benyttede Kildeskrifter. Dog skal det ved Universitetsbibliotheket

fastholdes, at en studerende i ethvert af de ved Universitetet fore-

dragne Lærefag, der kan forefinde i det mindste det for et almindeligt

Kursus og til Oversigt nødvendige.

c) Som særegne Fag, hvor Universitetsbibliotheket bør indtage den første

Plads, fremhæves den medicinske Literatur, med særligt Hensyn til den

allerede tidligere bestaaende Forbindelse med det Classenske Literatur-

selskab for Læger; dernæst, med særligt Hensyn til de Moltkeske

og Classenske Legater, Naturhistorie, særlig i zoologisk Retning, og

Geografi.

d) I de Fag, hvori der anskaffes ikke ubetydeligt til begge Bibliothekerne,

men enkelte kostbare Værker kun til det ene, bør saa vidt muligt en

vis Regel følges, saaledes at den med Bibliothekerne og deres Plan

nogenlunde bekjendte Videnskabsmand i det hele kan vide, til hvilket

Bibliothek han i . denne eller hin Retning kan holde sig.

Betænkn. 10. Novbr. 1848, Dir. Erklær. 5. Febr. 1849, Kons. Skr. 22. Maj
1849 (alle i Lindes Medd, f. 1849—56 S. 672—75), Resol. 2. Marts 1867.
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§419.

Særlige Regler for Anskaffelser i enkelte Retninger cre foreskrevne

ved Indlemmelsen af tidligere selvstændige Bibliotheker samt ved visse, Biblio-

theket tillagte Legater.

§ 420.

Det Belob, der paa den polytekniske Læreanstalts Budget er bestemt

til Anskaffelse af Boger for denne Anstalts videnskabelige Behov, tilkommer

efter Anstaltens Bibliotheks Indlemmelse i Universitctsbibliotheket dette til

Anskaffelser i samme Ojeined.

UMskr. 21. Avg. 1862.

§ 4:21.

De Fag, som af det Classenske Bibliothek indlemmedes i det forenede

Bibliothek (især Naturhistorie, navnlig storre Værker, Geografi og Rejseværker,

Kemi og Fysik), skulle stedse konserveres, vedligeholdes, foroges og suppleres

for den Sum, som dertil tilstaas af Fideikommisset, og som udelukkende

bliver at anvende dertil.

Overensk. 20. Oktbr. 1866 Nr. 3.

§ 422.

Af Grev J. G. Moltkes Legater tilkommer der Bibliotheket et aarligt

Belob til Anskaffelse af naturhistoriske, filologiske og historiske Boger, som

helst skulle indkjobes paa Avktioner. Med Hensyn til de filologiske Boger er

det særlig bestemt, at der skal indkjobes saadanne Boger, som kunne anses

mest hensigtsmæssige, især kritisk-filologiske Udgaver af og Oplysninger til

græske og romerske Klassikere, Boger, som slaa ind i den græske og romerske

Literaturhistorie, encyklopædiske Haandboger, isagogiske Skrifter til methodisk

Studium af de gamle Sprog, derunder fortrinlige Lexika, Værker om den

gamle Historie, især de græske og romerske Skrifter og Afhandlinger, som

angaa nye Synsmaader i Mythologi, Kunsthistorie og Antikviteter overhovedet.

UDir. Skr. 14. Maj 1816, TJDir. Skr. 28. Febr. 1817, UDir. Skr. 21. Febr. 1818,
Konf. 28. Jan. 1845 § 13.

%

§ 423.

Fra Eibeschiitz's Legat har Universitetsbibliotheket en aarlig Sum til

Anskaffelse af hebraiske og orientalske Værker. Ethvert herfor anskaffet Værk

skal forsynes med et bestemt blivende Mærke, der tilkjendegivcr, at det hid-

rurer fra og tilhorer den Eibeschiitzske Stiftelse.

UMskr. 5. Jan. 1859, Kons. Skr. 25. Juni 1859.

§ 424.

Af det Elertske Legat tilkommer der Bibliotheket en aarlig Sum til

Indkjob af latinsk-, græsk- og osterlandsk-filologiske Boger, især i det danske

Sprog, og Antikviteter samt til komplette Boger i Stedet for ukomplette i

Normer f. Univ. 18
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andre Fag. Indkjobct er overladt Bibliothekaren, der af Legatets Midler

oppebærer 40 Kr. aarlig.

UMskr. 15. Juli 1861.

§ 425.

Af de med Etatsraad Schous dansk-juridiske Bogsamling forbundne

Legatmidlers aarlige Indtægter er en Del bestemt til Boganskaffelser ulen

nogen Indskrænkning, medens der af en anden Del, der nærmest er bestemt

til Kapitalens Forøgelse, kan anvendes noget til at kjobe de til Samlingen

hørende, men deri manglende Skrifter, naar slige ved Lejlighed kunne over-

kommes.

Konf. 2. Maj 1822 B c.

§ 426.

Til Modtagelse af Gaver, hvormed Bibliotheket forøges, behøves Kon-

sistoriums eller efter Omstændighederne Ministeriets Samtykke, naar Gaven

er knyttet til særegne Baand eller Forpligtelser, som paalægges Bibliotheket.

Ved Gaver, der tilbydes enten Universitetsbibliotheket eller det kongelige

Bibliothek, men en særlig Interesse for det ene Bibliothek ikke kan antages

at have ledet Giveren ved Valget, skal det tages under Overvejelse af Biblio-

thekskomiteen, hvorvidt Gaven bør henvises til det Bibliothek, hvortil det

efter Planen for Bibliothekernes Anskaffelser nærmest maa antages at høre.

Bytning med et andet Bibliothek af Bøger eller Haandskrifter kræver Mini-

steriets Samtykke.

Erklær. 10. Novbr. 1848 (Lindes Medd. f. 1849—56 S. 673), UMskr. 17. Jan.

1881, UMskr. 20. Oktbr. 1883.

§ 427.

Alle Bøger stemples med Bibliothekets Stempel, de for det Classenske

Fideikommis's Midler anskaffede dog med Stifterens Vaaben.

Over Bibliothekets Bøger føres dels en alfabetisk Katalog, dels en

Kealkatalog. Over de Bøger, som anskaffes for det Classenske Fideikommis's

Bidrag, saa vel som de for det Moltkeske naturhistoriske Legat anskaffede

Boger fores den alfabetiske Katalog særskilt. Ved Fundatsen for det Elertske

Legat er det særlig bestemt, at de for Legatets Tilskud indkjobte Bøger

skulle indføres i den avtoriserede Legatprotokol.

Instr. 5. Maj 1797, Overensk. 20. Oktbr. 1866 Nr. 3.

Overensk. 20. Oktbr. 1866 Nr. 4, UMskr. 21. Apr. 1875 jfr. Finansl. f. 1876—77,
UMskr. 29. Juni 1880 jfr. Finansl. f. 1881—82, Kons. Skr. 25. Juni 1859, UMskr. 15. Juli 1861.

§ 428.

Til Bibliothekets sædvanlige, ikke særlig udsondrede Udgifter, navnlig

Boganskaffelser, har Bibliotheket til Raadighed: a) en aarlig paa Universitets -

budgettet opført Normalsum, b) et Tilskud af den polytekniske Læreanstalt,

c) et Tilskud af det Classenske Fideikommis, d) Indtægter af visse Legater,

som fundatsmæssig holdes uden for Bibliothekets almindelige Regnskab, e) Ind-

tægter ved Salg af Doubletter.
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§ 429.

Normalsummcn, der ydes fra Universitetet, dannes dels ved Tilskud af

(Jniversitetskassen, dels ved Kenter af visse Legater til Bibliotheket.

UDir. Skr. 9. Marts 1839, UMskr. 15. Juli 1858, UMskr. 7. Avg. 18G1.

§ 430.

Tilskudet fra den polytekniske Læreanstalt, 800 Kr., opfores paa dennes

Budget i Henhold til den ved Indlemmelsen trufne Overenskomst og har den

ved denne fastsatte bundne Anvendelse, jfr. oven for § 420.

§ 431.

Til den Classenske Bogsamlings Konservation, Vedligeholdelse og For-

øgelse, gamle og nye dertil henhørende Bøgers Indbinding m. v. raader Biblio-

theket over et aarligt Beløb af 2400 Kr., som Direktionen for det Classenske

Fideikommis lader udbetale, efterhaanden som Regningerne indløbe. Over

de Boger, som anskaffes for dette Bidrag, sendes specificerede og af Biblio-

thekaren attesterede Regninger til Direktionen for Fideikommisset, som

lader dem betale af Fideikommissets Kasserer, for saa vidt deres paalydende

Summer ikke overskride det tilstaaede Beløb. Anvendes Summen ikke helt

i det løbende Aar, lægges det ikke benyttede Beløb til det følgende Aars

Bidrag og anvendes i Forbindelse med dette.

Overensk. 20. Oktbr. 1866 Nr. 3 og 8.

§ 432.

De Legatrenter, som holdes uden for det almindelige Regnskab hid-

røre fra:

a) Grev J. G. Moltkes Legat 1400Kr., nemlig 800 Kr. til naturhistoriske,

400 Kr. til filologiske, 200 Kr. til historiske Bøger;

b) Eibeschiitz's Legat 600 Kr., nemlig 400 Kr. til hebraiske Bøger, 200

Kr. til indisk Literatur;

c) Elerts Legat 180 Kr., navnlig til filologiske Bøger;

d) Schous Legat, for Tiden c. 150 Kr., til dansk-norsk juridisk Literatur;

e) Vedel- Simonsens Legat, af hvis Renter Halvdelen, ca. 80 Kr., anvendes

til Bogindkjøb.

Hvad der af disse Legatmidler ikke anvendes i det løbende Finans-

aar, overgaar som disponibel Beholdning til det næste Finansaar, naar saadan

Opsparing findes hensigtsmæssig og kan anvendes i dette.

Konf. 28. Jan. 1845 §§ 5 og 13, Konf. 6. Septbr. 1837 og foran § 422—25.

§ 433.

Universitetsbibliothekaren, der skal være en kyndig og lærd Mand, ud-

nævnes af Konsistorium, med Approbation af Ministeriet. Denne Approbation

har ved det sidste Personskifte fundet Sted i Form af kongelig Ud-

nævnelse.

Bibliothekaren lønnes med 3G00 Kr. aarlig, med Tillæg for hver 5

Aars Tjeneste af 400 Kr. aarlig indtil 4800 Kr. aarlig.

18*
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Han har Rang i 4de Klasse Nr. 4.

Fund. 7. Maj 1788 VII § 5, UDir. Skr. 29. Decbr. 1833, UMskr. 18. Juni 1849
Nr. 4, Resol. 22. Jan. 1880, UMskr. 17. Febr. 1880.

L. 25. Marts 1871 § 1.

Resol. 20. Maj 1874.

§ 434.

Bibliothekaren er Konsistorium underordnet. Han har til dette at

afgive en summarisk Aarsberetning samt de Oplysninger og Erklæringer, der

af Konsistorium" særlig maatte attraas, ligesom han ogsaa har at indhente

Konsistoriums Samtykke til Afvigelse fra det for Bibliotheket gjældende Ud-

laansreglement.

Han maa ikke være fraværende fra Bibliotheket uden Konsistoriums

Tilladelse.

Fund. 7. Maj 1788 VII § 5, UMskr. 18. Juni 1849 § 4.

§ 435.

Ved Bibliotheket er ansat en Underbibliothekar, der lønnes med 2400
Kr. aarlig, hvorhos der for hver 5 Aars Tjeneste tilstaaes ham 400 Kr.

aarlig indtil 3600 Kr. aarlig.

Han ansættes af Konsistorium med Ministeriets Samtykke.

Fund. 7. Maj 1788 VII § 5, L. 25. Marts 1871 § 1.

UMskr. 29. Juli 1874.

§ 436.

Til at vederlægge den fornødne Medhjælp ved Besørgelsen af Forret-

ningerne ved Universitetsbibliotheket er der stillet 4200 Kr. aarlig, forøget

ved 10 °/o Forhøjelserne med 840 Kr., til Ministeriets Raadighed. Af denne

Sum lønnes 3 Assistenter, et Bud og en Fyrbøder. 400 Kr. aarlig heraf

kan af Bibliotheket anvendes til extraordina^r Medhjælp saaledes, at der ud-

kræves Ministeriets Approbation, naar noget heraf skal anvendes til Fordel

for de i Forvejen ansatte Bestillingsmænd. End videre er til extraordinær

Medhjælp bevilget 1 600 Kr. De faste Bestillingsmænd ansættes af Kon-

sistorium.

L. 25. Marts 1871 § 2, UMskr. 17. Febr. 1880.

§ 437.

Forskjellige, Bibliothekaren og Underbibliothekaren ved Legatfundatser

tillagte, Andele i Legatrenter ere indbefattede i den for dem ved Lønningsloven

fastsatte Lønning. Disse Legaters Renter opføres derfor under Universitetets

Indtægtspost „Renter af nogle Legater". Uden for Lønningerne staar det

Classenske Fideikommis's Bidrag til Lønningen af det forenede Bibliotheks

Personale, stort 1200 Kr. aarlig. Dette fordeles for Tiden, i Følge Ved-

tægt af Personalet, lige mellem Bibliothekaren, Underbibliothekaren og de 3

Assistenter, saaledes at hver erholder 240 Kr. Bidraget udbetales til ved-

kommende paa Fideikommissets Kontor, efter Rekvisition fra Bibliothekets

Bestyrelse.

Overensk. 20. Oktbr. 1866 Nr. 9.
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§ 438.

Det paahviler Bibliothekaren inden hvert Aars 28de Januar at af-

give Indberetning for det forlobne Kalenderaar for det Moltkeske Legats An-

vendelse. Beretningen tilstilles Ministeriet til Forelæggelse for Lensbe-

sidderen.

Konf. 28. Jan. 1845 §§ 15 og 16.

2. Den Arneinagiiæanske Stiftelse.

§ 439.

Denne Stiftelse, der er henlagt under Universitetsbibliotheket, er

grundet af Professor Arnås Magnussen og Hustru, Mette Magnussen, ved

Testamente af 6. Jan. 1730. Hovedojemedet for Stiftelsen er efter Fun-

datsen Udgivelse i Trykken af de af Stifteren efterladte Haandskrifter, for

saa vidt de indeholde noget nyttigt, og naar ingen saadanne ere tilbage, Ud-

givelse af andre gamle Manuskripter eller gode Skrifter, saafremt de ellers

angaa de nordiske Antikviteter, Historie eller Sprog.

Reskr. 24. Septbr. 1772.

§ 440.

Stiftelsen bestyres af en Kommission, der bestaar af 5 Medlemmer,

nemlig to Eforer, der vælges af Konsistorium blandt Universitetets Lærere, saa-

ledes at, saa længe Konsistorium beholder den Form, det nu har, i det mindste

den ene af dem hør være consistorialis, og to andre Medlemmer, der efter

Forslag af Konsistorium beskikkes af Ministeriet, med frit Valg mellem Uni-

versitetets Lærere og andre, som maatte være villige til at overtage en saadan Kal-

delse, samt endelig af Univcrsitetsbibliothekaren, saaledes at denne sidste i

Medfor af sin Embedsstilling har Sæde i Kommissionen.

Kommissionen tager Bestemmelse om den hensigtsmæssigste Ud-

forelse af Arbejderne ved tvende Stipendiarier, der lønnes af Stiftelsen. Naar

Kommissionen i noget Tilfælde nærer Tvivl om et Foretagendes Forhold til

Stiftelsens Fundats og af denne Grund finder en særlig Bemyndigelse for-

nøden, har den derom at henvende sig til Ministeriet og samtidig dermed at

underrette Konsistorium derom for at give dette Lejlighed til at ytre sig.

Resol. 9. Juni 1850 Nr. 1 og 2, Resol. 8. Maj 1883, Resol. 7. Decbr. 1883.
Resol. 9. Juni 1850 Nr. 5.

§ 441.

Stipendiaterne antages af Kommissionen og afskediges ligeledes af

denne, naar det sker efter deres egen Begjæring, hvorimod det er forbeholdt

Konsistorium at fratage dem Stipendiet, naar dette i noget Tilfælde mod
deres ønske skulde- gjøres nødvendigt. 1ste Stipendiat lønnes med 600 Kr.,

2den med 900 Kr. Afskrivning ved andre end Stipendiarierne sker mod sær-

skilt Betaling.

Ved Stiftelsen er ansat en Bibliothekar, der antages af Kommissionen,

men ikke uden Ministeriets Samtykke kan afskediges. Han er i alt, hvad
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der vedrører dels hans ydre Færden paa Universitetsbibliotheket, dels hans

Forbold til det Bibliotlieket søgende Publikum, som ønsker at benytte Sam-

lingernes Haandskrifccr, Bibliothekets almindelige Orden og de Bestemmelser,

som Universitetsbibliotlickaren særlig maatte fastsætte for ham, undergivet.

Ligeledes er han i alt, hvad der angaar det bibliotheksmæssige Tilsyn med

Samlingen, Universitetsbibliothekarens Overtilsyn og Myndighed undergivet.

Resol. 9. Juni 1850 Nr. 8 og 9.

Resol. 8. Maj 1883, Resol. 7. Decbr. 1883, UMskr. 9. Maj 1883.

§ 442.

Konsistorium fører et almindeligt Tilsyn med Stiftelsens Virksomhed.

Kommissionen skal aarlig inden 1. Marts til Konsistorium indsende en Be-

retning in duplo om Stiftelsen i det forløbne Aar. Det ene Exemplar tilstiller

Konsistorium Ministeriet.

Resol. 9. Juni 1850 Nr. 6.

3. Universitetets Arkiv.

§ 443.

Universitetets Arkiv er anbragt i et Lokale i Bibliotheksbygningen.

Dette skal være i en saadan Stand, at de derhen hørende Dokumenter altid

kunne være ved Haanden og tjene til Oplysning og Sikkerhed i forekommende

Tilfælde. Det skal paases, at af dets Akter intet uden Bevis eller til uved-

kommende eller paa længere Tid, end tilbørligt er, bliver udlaant eller for-

kommer, men alt holdes vel forvaret paa tilbørligt Sted.

Fund. 7. Maj 1788 VII § 1.

§ 444.

Til at tage Vare paa Arkivet udnævner Konsistorium en Arkivarius,

der i Regelen vil være en af Bibliothekets Funktionærer. Udlaan sker kun

gjennem ham og mod Udstedelse af Modtagelsesbevis. Arkivsagerne maa

ordentligvis gjennemses i et af Bibliothekets Læseværelser. Til at tage

Arkivsager hjem kræves Rektors Tilladelse. Neglen til Arkivværelset beror

hos Arkivarius. I øvrigt er kun Rektor og Portneren i Besiddelse af Nogle

hertil. Arkivarius erholder et aarligt Vederlag af 400 Kr., der er indbefattet

under Konsistoriums Normalsum.

Kons. Skr. 15. Oktbr. 1870, UMskr. 24. Juni 1872, Finansl. f. 1874—75.

§ 445.

Til Arkivet have Universitetsmyndighedeme efterhaanden at aflevere

de Arkivsager, der ikke ere fornødne til den daglige Forretningsgang.

Kons. Cirk. 5. Juli 1873.

4* Den botaniske Have.

§ 44G.

I Henhold til L. 6. Juli 1867 § 4 har Universitetet af de til den
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tidligere Fæstningsgrund horende Arealer erhvervet, blandt andet til Anlæg

af en ny botanisk Have, et Areal af 21 Tdr. Land, mod at give Vederlag til

Statskassen i den tidligere botaniske Haves Grund. Det saaledes erhvervede

Areal har derefter ved forskjellige Magelæg med Kjobenhavns Kommune er-

holdt sin nu værende Skikkelse, hvorefter Ejendomsdom paa det samlede Terræn

er erhvervet.

L. 6. Juli 1867 § 4, se Beting, for Mageskifte med Statskassen 27. Juli 1871,

Overensk. med Kjøbenhavns Kommune 18. Apr. 1872, Kjendomsdom 11. Novbr. 1878,

tingL 14 Decbr. s. A. (Aarb. f. 1878—79 S. 803).

§ 447.

Med Hensyn til Benyttelsen af Havens Terræn gjælde følgende For-

pligtelser :

1. I Medfør af Overenskomsten om Erhvervelsen fra Staten:

a) Den i Henhold til L. 6 Juli 1867 erhvervede Grund maa kun be-

nyttes i videnskabelige Øjemed.

b) Paa de Steder af Grænserne for Grunden, hvor Universitetet ikke

bringer denne i Niveau med de Veje og Gader, der maatte komme
til at omgive Grunden, anbringes de fornødne Skraaninger ind paa

Universitetets Grund, med mindre der opføres saadanne Hegn eller

Beklædningsmure, der gjøre Skraaninger overflødige.

c) Universitetet har selv at drage Omsorg for Vandforsyning til de Bas-

sins, det anlægger, og ligeledes for Afløbet fra samme, og der paa-

hviler derfor ikke Staten nogen Forpligtelse til at skaffe Grunden

Vand. Universitetet maa ikke uden Kommunens Samtykke helt af-

bryde Vandfcrbindelsen mellem de Kommunen tilhørende Dele af

Fæstningsgraven, der ligger paa begge Sider af dets Grund.

d) Ogsaa paa de fra Kjøbenhavns Kommune erhvervede Lodder af Arealet

er det Universitetet tilladt at opføre saadanne Bygninger m. m., der

maatte behoves til videnskabelige øjemed. For saa vidt de nævnte

Lodder imidlertid skulde blive benyttede i andre Øjemed, er Stats-

kassens Bet til Halvdelen af Loddernes Værdiforøgelse i Følge L. 6.

Juli 1867 § 2 forbeholdt.

2. 1 Medfør af Overenskomsten om Erhvervelsen fra Kommunen:

a) Paa den til Universitetet overdragne Grund, der ikke er befriet fra

den paa Ejendomme inden for Fæstningens Demarkationslinie hvilende

Servitut, maa der kun opføres Væxt- og Drivhuse af en udvendig

Højde af c. 11 Alen.

b) Grundens Forsyning med Vand sker i Overensstemmelse med L. 30.

Novbr. 1857.

c) Det ved det andet Magelæg med Kommunen Universitetet tilbage

givne Areal ved Sølvgadens Forlængelse maa kun anvendes i Over-

ensstemmelse med § 1 af Kontrakten om Overdragelse til Kjøben-

havns Kommune af en Del af Fæstningsterrænet og L. 6. Juli

1867 § 4.

L. 6. Juli 18H7 § 4 jfr. Beting. 27. Juli 1871 Nr. 2, 3 og 11, Kbh. Magistr.

Skr. 7. Novbr. 1870, Overensk. 18. Apr. 1872 Nr. 8.
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448.

Det til den botaniske Have horende videnskabelige Apparat er dels

selve Haven med Væxthusene, dels Museet med Herbarier, andre Samlinger,

Bibliothek og Lokaler for planteanatomisk og plantefysiologisk Under-

visning.

449.

Havens -Ojemed er nærmest at tjene den botaniske Undervisning ved

Universitetet. I Havens Museum holdes de botaniske Docenters Forelæsninger,

hvilke som andre Universitetsforelæsninger anmeldes i Lektionskatalogen.

Den botaniske Gartner afgiver paa Forlangende til de naturhistoriske

studerende, der ere Tilhørere ved Forelæsningerne, saadanne nærmere an-

givne Planter, som kunne undværes, for at de selv kunne undersøge dem

og deraf samle sig Herbarier.

De, der studere Botanik, erholde gratis hos Bibliothekaren ved Haven

Adgangskoit, der ogsaa aabner dem Adgang til Kvarteret for Lægeplanter

daglig fra Kl. 8 Formiddag til Solnedgang.

UMskr. 16. Decbr. 1867, Reskr. 19. April 1788.

Regler 14. Juli 1874 Nr. 3.

§ 450.

Havens Bibliothek er aabent Mandag, Onsdag, Fredag Kl. 12—3.

§ 451.

Til Fremme af den botaniske Undervisning ved Skolerne yder Haven

Bistand, dels ved Udlevering af Planter, dels ved at aabne Adgang til Haven

for Skoler efter nærmere fastsatte Regler.

Regler 14. Juli 1874 Nr. 4 jfr. Regler 23. Avg. 1850.

§ 452.

For Publikum i Almindelighed er den botaniske Have aaben hver

Dag fra Kl. 1 Eftermiddag til Solnedgang, med Undtagelse af Kvarteret for

Lægeplanter. Til Palmehuset og tilstødende Væxthuse haves Adgang i Tiden

fra 1. Apr. til 31te Oktbr. hver Dag fra Kl. 3—6 Efterm. ; til de øvrige

Væxthuse kan Adgang tilstedes hver Søndag Kl. 3— 6 Efterm. samt Onsdag

og Fredag Kl. 2—4 Efterm. For Besøg i Haven ere i øvrigt nærmere Regler

fastsatte.

Regler 14. Febr. 1874 Nr. 1 og 5.

§ 453.

Til Havens og det dermed forbundne videnskabelige Apparats For-

nødenheder raader Haven dels over et aarligt Tilskud paa Universitetets

Budget, dels over visse Legatrenter, dels over Indtægt af solgte Gjenstande,

Adgangskort m. v.

De aarlige Finanslove.



145

§ 454.

Professor botaniccs bestyrer som Direktor den botaniske Have, for

saa vidt ikke særlig Foranstaltning er truttet med Hensyn til Direktoratet.

Direktoren forer Havens Regnskab og anviser Beløbene til Udbetaling. Han

er Konsistorium underordnet paa samme Maade som Bestyrerne for Universi-

tetets andre videnskabelige Instituter, og gjor derfor kun direkte Indstillinger

til Ministeriet i særegne Tilfælde i Følge Praxis. Som Direktør oppebærer

Professor botanices intet særligt Vederlag.

Direktøren rangerer i 5te Klasse Nr. 3.

UMskr. 9. Maj 1876, Resol. 30. Septbr. 1875, Reskr. 19. Apr. 1788, Reskr.26
Febr. 1817.

Resol. 20. Maj 1874.

455.

Ved Haven er ansat en Gartner, der udnævnes af Konsistorium med

kongelig Approbation. Han lønnes med 2400 Kr. aarlig, stigende for hver

5 Aars Tjeneste med 400 Kr. indtil 3600 Kr. Desuden er der tillagt ham

fri Bolig. Udførelsen af Embedsforretningerne er nærmere bestemt ved en

Instrux.

Resol. 18. April 1829, L. 25. Marts 1871 § 6, Instrux 9. Decbr. 1868.

§ 456.

Til videnskabelig og anden Medhjælp ved Haven har den til

Raadighed et Antal Bestillingsmænd og Betjente samt Arbejdere, nemlig:

En Inspektor ved Havens Museum og samtlige øvrige Samlinger, der

lønnes med 3000 Kr. aarlig af Universitetets samlede Lønningssum, en Biblio-

thekar og Museumsassistent, der lønnes med 2000 Kr. aarlig, dels af den

samlede Lønningssum, dels af Havens Konto, samt en Assistent ved Haven,

der lønnes med 1000 Kr. aarlig af Havens Konto. De ansættes af Kon-

sistorium, efter Indstilling fra Direktoren. End videre 6 Medhjælpere, der

antages af Direktøren og lønnes dels af den samlede Lønningssum, dels af

Havens Konto, og hvilke der derhos er tillagt Friboliger, dog kun den første

Medhjælper for en gift ; sidst nævnte har nydt Fritagelse for borgerlig Militær-

tjeneste. Fremdeles 2 Fyrbødere, der antages af Direktøren og af hvilke den

første lønnes af den samlede Lønningssum og har Fribolig, den anden væsentlig

honoreres af Havens Konto ; 1 Materialsnedker, der antages af Direktøren og

lønnes dels af den samlede Lønningssum, dels af Havens Konto; 1 Portner

og Bud, der antages af Direktøren og honoreres væsentlig af Havens Konto,

og hvem Fribolig er tillagt. Arbejderne ved Haven antages af Direktøren og

betales med Dagbetaling paa Havens Konto.

UMskr. 19. Apr. 1883, Kons. Skr. 27. April 1883, Kons. Skr. 12. Juli 1834.

§ 457.

Til den botaniske Have ere følgende Legater knyttede:

1) Meyers Legat.

2) Biilows Legat til Anskail'else af Tegnematerialer til Undervisningen i

Normer i. Univ. 19
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Blomstertegning og til dot dertil anvendte Lokales Opvarmning, det over-

skydende til Havens Bibliothek.

3) Bartholin-Finkes Legat.

4) Christian Vils Legat.

Konf. 20. Decbr. 1822 § 14, Konf. 9. Jan. 1824, jfr. Resol. 21. Septbr. 1838.

5. Det zoologiske Museum.

§ 458.

Universitetets zoologiske Museum er dannet ved Forening af Univer-

sitetets tidligere, væsentlig paa Gave af Grev J. G, Moltke grundede, zoolo-

giske Samlinger med det kongelige naturhistoriske Museums zoologiske Sam-
linger. Museets fuldstændige Betegnelse er: „Det forenede grevelige Moltkeske,

Universitetet tilhørende, zoologiske Museum og kongelige naturhistoriske Museums

zoologiske Afdeling". Museets Hovedopgave er ved Hjælp af de Kræfter, der

staa til dets Raadighed, at anlægge og udvikle saa vel almindelige videnskabelige

Samlinger som derfra adskilte Samlinger, der tjene til at oplyse saa fuld-

kommen som muligt Landets Naturforhold, ved at fremstille saa vel Landets

Dyrearter som disses Udvikling. Samlingernes Bestemmelse er i første Række

at tjene de videnskabelige zoologiske Studier, dernæst ogsaa ved deres Offent-

lighed at give det store Publikum Adgang til Belæring.

Universitetets Ejendomsret til det til Krystalgade stodende, fore-

løbig til Gade benyttede, Grundstykke er ej præjudiceret ved den stedfundne

Ordning af Gadeforholdene.

L. 29. Decbr. 1862 § 1, UMskr. 2. Marts 1880, Konf. 28. Jan. 1845.

UMskr. 3. Juli 1869.

§ 459.

Museet er delt i 3 Afdelinger, hvortil slutter sig en uden for Afde-

lingerne staaende Studie- og Forelæsningssamling. Fordelingen og Bestyrelsen

af disse Afdelinger er for Tiden følgende:

lste Afdeling indbefatter Klasserne: Pattedyr, Fugle, Krybdyr og

Padder. I Forbindelse med denne Afdeling er den Lundske palæontologiske

Samling. Afdelingen bestyres af en af Museets Inspektorer.

Museets 2den Afdeling indbefatter samtlige Dyreklasser, der ikke ere

henlagte under de 2 andre Afdelinger, nemlig Fiske, Orme, Bløddyr, Straal-

dyr og Protozoer. Denne Afdeling omfatter en væsentlig Del af det særlige,

saakaldte Moltkeske Museum, nemlig Bløddyr- og Straaldyrrækkernes 7 Klasser.

Bestyrelsen af denne Afdeling er for Tiden henlagt under Professoren i

Zoologi.

Museets 3dje Afdeling omfatter Klasserne Insekter, Edderkopper,

Tusindben og Krebsdyr. Knyttet til den er den Westermannske Insekt-

samling, der er erhvervet ved Gave, paa visse nærmere bestemte Vilkaar.

Afdelingen bestyres af en af Museets Inspektorer. Bestyrelsen af Krebsdyr-

klassen har kun for den sidste Inspektors Bestyrelsestid været forenet med

denne Afdeling.
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Den uden for Afdelingerne staaende Studie- og Forelæsningssamling

er knyttet til den zoologiske Professors Embedsvirksomhed og bestyres af

ham. Denne Samling udgjor den anden Del af de Samlinger, der særlig

betegnes som de grevelige Moltkeske.

L. 29. Decbr. 1862 §§ 2 og 5, L. 25. Marts 1871 § 7, CMskr. 18. Fubr. 1874,
Kons. Skr. 24. Oktbr. 1868, DMskr. 11. Maj 1870.

§ 460.

De grevelige Moltkeske Gaver holdes i et større Publikums, navnlig

i de Museet besogendes Erindring ved en passende Indskrift, anbragt over Ind-

gangen til de Moltkeske Afdelinger eller paa anden hensigtsmæssig Plads

i disse.

UMskr. 18. Febr. 1874 Nr. 3.

§461.

Museets Normalbudget er fastsat ved Finansloven for 1872—73. Til

Museets Fornødenheder haves til Raadighed dels et aarligt Tilskud af Univer-

sitetet (Konto 3 d) samt et Tilskud af Kontoen til Samlingernes Offentlighed,

dels Renten af forskjellige Legater, nemlig: de Moltkeske Legater, der ere

fælles for Universitetsbibliotheket, det zoologiske og mineralogiske Museum og

staa under disse Instituters Bestyreres samlede Efori, det Lundske Legat, det

Wadske Legat (skiftevis med det mineralogiske Museum), det Fuirenske Legat,

dels, hvad der indkommer ved Salg af Naturgjenstande, for Exemplarer af

Vejledning for Besøgende samt for Opbevaring af Stokke og Parapluier. Ind-

tægterne anvendes dels til Museets Fællesudgifter, dels fordeles de mellem de

enkelte Afdelinger samt Studie- og Forelæsningssamlingen. Hvad der ind-

kommer for solgte Gjenstande, stilles til Museumsraadets Disposition til Anven-

delse for Museets forskjellige Afdelinger.

Lønningerne og Assistancesummen samt Skatterne udbetales direkte

fra Kvæsturen, hvorimod de til de øvrige Udgifter bevilgede Summer udbetales

med lU forud ved hvert Fjerdingaars Begyndelse til Afdelingsbestyrerne, for saa

vidt angaar Kontoen for specielle Udgifter ved Museets enkelte Afdelinger,

følgelig til Professor zoologiæ for Studie- og Forelæsningssamlingens Ved-

kommende, og til Museumsraadets Formand med Hensyn til Kontoen for

Fællesudgifter for alle Museets Afdelinger. Formanden og hver enkelt

Inspektor skal i Løbet af April Maaned tilstille Revisionsdepartementet do-

kumenteret Eforiregnskab for Anvendelsen af de saaledes modtagne Beløb og

samtidig dermed til Kvæsturen indbetale det mulig besparede eller afgive At-

test om, at hele det modtagne Tilskud er fuldt anvendt, og inden 30. Juni

til Kvæsturen afgive, til Fremlæggelse ved Hovedbogen, en kortfattet Regnskabs-

oversigt. Besparelser paa enkelte Afdelinger hjemfalde til Universitetet og

kunne ikke uden speciel Lovbevilling stilles til Disposition i et følgende

Finansaar. Med Hensyn til Regnskabsførelsen ere i øvrigt nærmere Regler

af Ministeriet fastsatte.

Alle Udbetalinger, der afholdes af de Moltkeske Legatrenter, ske fra

Kvæsturen efter Regninger, anviste fra Legaternes Efor.

Til Afdelingerne gives dels et fast aarligt Belob (Annuum), dels et

19*
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staaende Beløb af 200 Kr., der efter Vedtægt tilfalder den enkelte Afdeling

hvert 3dje Aar, dels Adgang til aarlige Tilskud af Museets Fælleskontos ube-

stemte Indtægter efter Museumsraadets Bestemmelse. En Del af Belobet

anvendes til Løn eller Vederlag for Assistance (for 3dje Afdelings Vedkom-

mende er et Lonningstillæg til Konservator ved den Westermannske Insekt-

samling givet paa Afdelingens Annuum), medens i ovrigt Lønninger til Museets

Funktionærer afholdes af Universitetets samlede Lønningssum. Til Forelæs-

nings- og Studiesamlingen anvendes Renterne af de Moltkeske Legater.

Af Universitetets almindelige Tilskud til Museet er Museumsraadet

bemyndiget til at overføre fra et Aar til et andet som disponibel Beholdning

indtil 1100 Kr., og paa samme Konto er det bemyndiget til, mod behørig

Forklaring i Regnskabsoversigten, at overskride Kontoen med et lige saa

stort Beløb, som likvideres med mindst 275 Kr. aarlig.

L. 29. Decbr. 1862 § 5, jfr. Pinansl. f. 1872—73, UDir. Skr. 18. Jan. 1848,

UDir. Skr. 7. Marts 1840, UMskr. 29. Novbr. 1865.

UMskr. 26. Juli 1865, UMskr. 19. Oktbr. 1867.

UMskr. 20. Septbr. 185l jfr. UDir. Skr. 25. Oktbr. 1815.

De aarlige Finanslove, UMskr. 18. Febr. 1874 Nr. 5.

UMskr. 1. Maj 1877 jfr. Finansl. f. 1878—79.

§ 462.

Museet bestyres af Professoren i Zoologi og de 2 Inspektorer, der

danne et Museumsraad. Konsistorium udnævner et af Raadets Medlemmer

til Formand. Inspektorerne udnævnes af Kongen. De have Rang i 5te Klasse

Nr. 4. I speciel videnskabelig Henseende bestyrer enhver selvstændig sin

Afdeling af Museet. Inspektorerne ligesom andre, hvilke det er overdraget at

holde Forelæsninger over Zoologi eller enkelte Afsnit deraf, have uhindret Ad-

gang til og Afbenyttelse af de forskjellige Afdelinger.

Raadet og de enkelte Afdelingers Bestyrere staa under Tilsyn af

Konsistorium. Overbestyrelsen er hos Ministeriet for Kirke- og Under-

visningsvæsenet.

L. 29. Decbr. 1862 § 2, Resol. 20. Maj 1874.

§ 463.

Den zoologiske Professor nyder ikke for sin Medvirksomhed ved

Museets administrative og videnskabelige Bestyrelse noget Honorar, men har

den med Stillingen forbundne Embedsbolig.

lste Inspektor ved Museet lønnes med 2400 Kr., 2den Inspektor

med 2000 Kr. aarlig. For hver 5 Aars Tjeneste forøges Lønningen med

400 Kr. indtil henholdsvis 3600 Kr. og 3200 Kr. Ved Oprykning til den

lste Inspektorpost beregnes Tjenestealderen fra den første Ansættelse som

Inspektor ved Museet. Inspektorerne ere forpligtede til at holde Forelæs-

ninger over deres specielle Afdelinger af Naturhistorien uden særligt Vederlag.

Bestyreren af den Lundske palæontologiske Samling nyder herfor

et Honorar af 720 Kr., der under Betegnelsen det Lundske Legat er

fastsat ved Finansloven og udredes af Universitetets Udgiftspost 3 c.

L 25. Marts 1871 § 3.

L. 25. Marts 1871 § 7.

Resol. 11. Avg 1848.
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§ 464.

Til Medhjælp ved den Afdeling, der bestyres af Professoren i Zoologi,

er ansat en fast Assistent, der udnævnes af Konsistorium og lonnes af

Universitetets samlede Medhjælpsum. Begyndelseslønnen er normeret med

1200 Kr., stigende hvert 3dje Aar med 200 Kr til 2000 Kr., bortset fra

mulige Tillæg af Lonningssummens Forhøjelse.

Til Arbejde ved Museets 3dje Afdeling ydes af Universitetets samlede

Lonningssum et Belob af 1008 Kr., hvortil hidtil er kommet et Beløb

under Universitetets Udgiftspost 7 a.

Endelig ydes af Universitetets samlede Lonningssum en samlet Medhjælp-

sum til Museet af 3200 Kr. aarlig, som af Ministeriet fordeles mellem Afdelin-

gerne, og hvoraf 400 Kr. ere bestemte til fælles Udgifter, nemlig 200 Kr.

til Medhjælp ved Kontorarbejde og 200 Kr. til Medhjælp de Dage, Museet staar

aabent for Publikum. Vederlag for andet Assistancearbejde afholdes af Af-

delingernes Annuum.

UMskr. 5. Jan. 1859 jfr. Kons. Skr. 30. Decbr. 1882, Finansl. f. 1872-73.

§ 465.

Ved to af Museets Afdelinger er der ansat en Konservator, der

antages af Konsistorium. Lønnen for dem, der afholdes af Universitetets

samlede Medhjælpsum, er normeret til en Begyndelsesløn af 600 Kr., stigende

med 200 Kr. hvert 3dje Aar til 1400 Kr., bortset fra mulige Tillæg af

Lonningssummens Forhøjelse.

Den for Tiden ved 1ste Afdeling ansatte Konservator nyder fri Bolig,

med hvilken er forbundet særegne Forpligtelser i Museets Interesse, navnlig

Tilsyn i og ved Museet.

Under 3dje Afdeling er der til den Westermannske Insektsamling

knyttet en Konservator, der antages af Konsistorium og hvis Lønningsforhold

beror paa de ved Gavens Modtagelse trufne Bestemmelser. Hans Løn er

fastsat til 400 Kr. af Universitetets samlede Medhjælpsum, bortset fra Andel

i dennes Forhøjelse, og et Tillæg, hvormed, til Forbedring af hans Løn, Af-

delingens Annuum forøgedes ved Finansloven f. 1880—81. Han deltager

som Konservator ogsaa i Arbejder inden for andre Dele af de entomologiske

Samlinger.

Den til 2den Afdeling knyttede Konservator anvendes ogsaa til Studie-

og Forelæsningssamlingen i den Tid, hvori han kan afses fra Afdelingen.

L. 29. Decbr. 1862 § 4, Museumsr. Skr. 30. Septbr. 1868, Kons. Skr. 24.

Oktbr. 1868 og Westermanns Skr. 18. Novbr. 1868 (alle i Aarb. f. 1864—71 I S. 501—4).

§ 466.

Ved Museet er end videre ansat en Fyrbøder, der antages med særligt

Hensyn til, at han er i Stand til at udføre visse Extraarbejder i Museets Tje-

neste. For Fyrbødertjenesten lønnes han af Universitetets samlede Lonningssum,

for Extraarbejde i Museets Tjeneste af dettes Konto. Han antages af Museums-
raadet. End videre er der ansat en Portner, der antages af Museums-
raadet og lønnes af Universitetets samlede Medhjælpsum. Han nyder Fribolig.

Kons. Skr. 19. Jan. 1877.
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§ 467.

Af Professor zoologiæ som Medefor for de Moltkeske Legater og Be-

styrer af de Moltkeske Museum safdelinger afgives i Overensstemmelse med
Statuterne for de Moltkeske Legater aarlig inden den 28de Januar Indberetning

til Ministeriet, der forelægges for Kongen og Lensbesidderen. For saa vidt Bloddyr-

og Straaldyrklasserne ikke maatte være under Bestyrelse af Professor zoologiæ,

afgives Beretning for disses Vedkommende af den eventuelle Bestyrer i eget

Navn for at vedlægges Beretningen fra Professor zoologiæ. For de Dele af

Museet, der ikke ere indbefattede under de grevelige Moltkeske Afdelinger,

er det fastsat, at der inden Udgangen af hvert Aars Januar Maaned skal

indsendes til Ministeriet Beretninger for det forlobne Kalenderaar, afgivne af

de enkelte Afdelingers Bestyrere.

Konf. 28. Jan. 1845 § 15, UMskr. 18. Febr. 1874.

§ 468.

Til Universitetets zoologiske Museum erholde de studerende Adgangs-

kort hos de enkelte Afdelingers Bestyrere. Offentlig Adgang til hele Museet

gives 2 Dage om Ugen, Søndag og Onsdag Kl. 12—2. Nærmere Regler for

Besøg i Museet ere givne af Konsistorium.

Kons. Skr. 28. Septbr. 1870.

6. Det mineralogisk-geognostiske Museum.

§ 469.

Det mineralogisk-geognostiske Museum er dannet ved Sammensmelt-

ning af Universitetets, væsentlig paa Gaver (i 1810) fra Grev J. G. Moltke

grundlagte, mineralogiske Samlinger med Kong Christian VIII.s private

(1851) og det kongelige naturhistoriske Museums tilsvarende Samlinger

(i 1860). Museet betegnes i sin Helhed som Grev Moltkes, Univer-

sitetet tilhørende, mineralogiske Museum. De grevelige Moltkeske Gaver

holdes i et større Publikums og navnlig i de Museet besøgendes Erindring

ved en passende Indskrift, anbragt over Indgangen til Museet, eller paa en

anden hensigtsmæssig Plads i dette. Museets Hovedopgave er ved Hjælp af

de Kræfter, der staa til dets Raadighed, at anlægge og udvikle saa vel almin-

delige videnskabelige Samlinger som derfra adskilte Samlinger, der tjene til

at oplyse saa fuldkommen som mulig det egentlige Danmarks og Bilandenes

Naturforhold.

Ved Siden heraf aabnes Museet for et større Publikum til almin-

delig Belæring.

L. 29. Decbr. 1862 § 1, UMskr. 18. Febr. 1874 Nr. 1 og 3 og Grev Moltkes

Skr. 27. Oktbr. 1862.

UMskr. 20. Decbr. 1872.

§ 470.

Til Museets Fornødenheder har det dels et Tilskud paa Univer-
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sitetets Budget (Annuum), dels et Tilskud af dettes Konto til Samlingernes

Offentlighed, dels Legatrenter af Fuirens Legat, Wads Legat (skiftevis

med det zoologiske Museum) og især det Moltkeske Legat. Med Hensyn til

^Regnskabsaflæggelsen se foran § 461, andet Stykke mbr. 2 og 3.

Jfr. de aarlige Finanslove, UDir. Skr. 18. Jan. 1848.

§ 471.

Museet bestyres af Professoren i Mineralogi og Geognosi, under Tilsyn

af Konsistorium og Overbestyrelse af Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-

væsenet. Professoren i Mineralogi oppebærer intet særligt Honorar som

Museets Bestyrer, men nyder Fribolig.

L. 29. Decbr. 1862 § 2, L. 25. Marts 1871 § 3.

§ 472.

Til videnskabelig Assistance har Museet 2 Assistenter, der antages

af Bestyreren og lonnes af Universitetets samlede Lønningssum.

§ 473.

Ved Museet er ansat et Bud, der antages af Bestyreren og lonnes

dels af Universitetets samlede Lonningssum, dels af Museets Annuum; en

Rengjøringskone lonnes af Museets Annuum.

§ 474.

Museet er aabent for de studerende fire Gange ugentlig, hver Gang

i to Timer, for Publikum en Gang om Ugen i to Timer. Nærmere Regler

ere fastsatte for Benyttelsen af Museets Samlinger.

Regler 23. Marts 1868.

§ 475.

Af Professor mineralogiæ som Medefor for de Moltkeske Legater og

Bestyrer af de Moltkeske Museumsafdelinger afgives i Overensstemmelse med
Statuterne for de Moltkeske Legater aarlig inden den 28de Januar Indberet-

ning til Ministeriet, der forelægges for Kongen og Lensbesidderen.

UMskr. 18. Febr. 1874 Nr. 6, Konf. 28. Jan. 1845 § 15.

7. Det astronomiske Observatorium.

§ 476.

Ved kgl. Resol. 13. Juni 1859 blev der til Opførelsen af et astrono-

misk Observatorium for Universitetet anvist Byggegrund i den saakaldte

Rosenborg Bastion, blandt andet paa den Betingelse, a t Bygningen, som opfortes,

ikke maatte afhændes eller modtage nogen anden end den paatænkte An-
vendelse, men at Pladsen, saafremt denne Anvendelse maatte standse, skulde

ryddeliggjores og tilbageleveres til Militæretaten, at der aabnedes Udsigt til,
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at Bastionen, naar i sin Tid visse Omstændigheder indtraadte, og mod fuld-

kommen Skadesløsholdelse til Militæretaten, kunde blive Universitetets fuld-

komne Ejendom, samt at Passagen paa Volden ikke hindredes ved Afgi-

velsen af bemeldte Byggegrund. Efter at det dernæst ved L. 6. Juli 1867

§ 4 var fastsat, at et vist Terræn af Fæstningsværkerne kunde afstaas til

Universitetet til Anlæg af en botanisk Have og et astronomisk Observatorium,

mod Vederlag til Staten i Universitetets daværende botaniske Haves Grund,

gjennemfortes denne Bestemmelse ved de kgl. Resolutioner af 2. April og

22. Avg. 1870, idet Statskassen frafaldt den Erstatning, der var hjemlet den

ved Resolution af 13. Juni 1859. Til denne Erhvervelse af Observatoriets

Grund, som Universitetet herved opnaaede, knyttedes visse, særlig Observa-

toriet vedrørende Forpligtelser for Universitetet.

Resol. 13. Juni 1859, L. 6. Juli 1867 § 4, Resol. 2. Apr. 1870, Resol. 22. Avg.

1870, Beting. 27. Juli 1871 Nr. 2, 4, Overensk. 18. Apr. 1872 Nr. 1, 2 og 3.

§ 477.

I Observatoriets Interesse er der afsluttet Lejemaal med Kjøbenhavns

Magistrat om Voldskraaningen mod Voldgaden fra Begyndelsen af Opkjørselen

til Observatoriet og ind til Skraaningens yderste Hjørne mod en aarlig Leje

af 2 Kr,, og mod at det tillades Observatoriet at lade Terrænet indhegne og

beplante paa en nærmere angiven Maade, sigtende til at dække Observa-

toriet mod Gaden. Til Lejemaalet, der kan hæves fra begge Sider med 3

Maaneders Varsel, er knyttet den Betingelse, at Kjørevejen til Observatoriet

ej afspærres.

I Observatoriets Interesse har Magistraten fremdeles givet Meddelelse

om, at den ved Voldgadens Istandsættelse ud for Observatoriet vil ombytte

Brolægningen med Makadamisering i større Udstrækning end oprindelig

bestemt.

Endelig har Magistraten samtykket i, at der paa Observatoriets Be-

kostning paa en Del nær liggende Gaslygter anbringes Skjærme, der hindre

de direkte Lysstraaler fra Gasblussene at træffe Observatoriet.

UMskr. 3. Febr. 1877, Kbh. Mag. Skr. 12. Oktbr. 1876.

§ 478.

Observatoriets videnskabelige øjemed er ved dets første Grundlæg-

gelse bestemt derhen, at det skal være i en saadan Stand, at det kan maale

sig med de fornemste Observatorier i Evropa

Reskr. 26. Juni 1761.

§ 479.

Som videnskabeligt, til Universitetet knyttet Institut forestaas Obser-

vatoriet af Professor astronomiæ, der er forpligtet til at gjøre og lade gjore

Observationer og Tid efter anden bekjendtgjøre samme ved Trykken, til Ære

for Universitetet.

Det paahviler Professor astronomiæ at udarbejde efemeridiske Tabeller

over Maanens Afstand fra de 4 Pianeter Venus, Mars, Jupiter og Saturn
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for Observatoriet, medens Trykningen og Salget af Tabellerne vedkommer

Søkortarkivet. Endelig paahviler der Observatoriet Forpligtelse med Hensyn

til Almanakens Udarbejdelse og Afgivelse af Tidssignalet. Derimod har

Professor astronomiæ ingen Forpligtelse med Hensyn til de magnetiske Obser-

vationer, der have Betydning for Søkortarkivet.

Reskr. 14. Jan. 1785 § 4, Kane. Prom. L Marts 1785, Kane. Prom. 9. Apr. 1785.

Resol. 21. Febr. 1817 Nr. 5, 7, 8, Resol. 29. Maj 1835, Kane. Prom. 12. Apr. 1783,

Kons. Skr. 3. Juli 1878, Finansl. f. 1867—68, UMskr. 29. Juni 1868.

§ 480.

For studerende, der ønske at se Observatoriet, forevises dette, naar

de derom henvende sig til Observator.

§ 481.

Professor astronomiæ erholder som Bestyrer af Observatoriet intet

Honorar, men njder Fribolig paa Observatoriet.

L. 25. Marts 1871 § 3.

§ 482.

Ved Observatoriet er ansat ved Konstitution en Observator, der antages

af Konsistorium og lønnes af Universitetets samlede Lønningssum, Han nyder

Fribolig samt et Beløb til Brændsel og Belysning. Det er overdraget den

nu værende Observator at udarbejde Almanaken under Tilsyn af Almanak-

komiteen, bestaaende af Professor astronomiæ og Kvæstor, og i øvrigt under

Ansvar for Konsistorium, hvorhos Forretningerne ved Tidssignalet ere over-

dragne ham ; herfor oppebærer han et særligt Honorar af Almanak-

kontoen og den samlede Lønningssum. Til anden Assistance til Observa-

tioner og Beregninger er der ved Finansloven bevilget „et forøget Beløb paa

200 Kr. paa Observatoriets Normalsum.

Paa Observatoriet er indrettet en Bolig for en Kandidat, der ud-

nævnes af Professor astronomiæ. De af Kandidaten for Observatoriet udførte

Arbejder kunne honoreres af Observatoriets Normalsum, for saa vidt denne

dertil er tilstrækkelig.

Resol. 3. Avg. 1846, Kane. Prom. 12. Apr. 1783, UMskr. 29. Juni 1868,
de aarlige Finanslove.

UMskr. 16. Oktbr. 1876, UMskr. 2. Avg. 1861.

§ 483.

Af Universitetets samlede Lønningssum afholdes et aarligt Beløb til

en Fabrikant for Forretninger ved Tidssignalet, til en Mekanikus for Tilsyn

med Instrumentsamlingen.

Ved Observatoriet er endelig ansat et Bud, der antages af Bestyreren

og lønnes af Universitetets samlede Lønningssum. Han nyder Fribolig med

et Beløb til Brændsel og Belysning.

UMskr. 3. Septbr. 1862, UMskr. 29. Juni 1868.

UMskr. 2. Avg. 1861.

§ 484.

Til sine Fornødenheder raader Observatoriet over et aarligt Tilskud

Normer f. IJniv 20
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paa Universitetets Budget, et Beløb af Legatrenter samt en Betaling af 80
Kr. fra Kirkerne for Middagssignaler.

Jfr. de aarlige Finanslove.

§ 485.

De til Observatoriet knyttede Legater ere: Rømer-Bartholins Legat,

hvis ene Halvdel anvendes til astronomiske Instrumenter, medens den anden

Halvdel tilfalder studerende, samt Andel i det Fuirenske Legat.

UDir. Skriv. 9. Marts 1839.

8. Det kemiske Laboratorium.

§ 486.

Som Hjælpemiddel til Kemiens Studium har Universitetet et kemisk

Laboratorium, oprettet i Henhold til Bevillinger paa Finanslovene for 1856—57
og 1857—58. Det benyttes væsentlig af de medicinske og farmacevtiske

samt af nogle polytekniske studerende saa vel som af de studerende, der for-

berede sig til en Magisterkonferens i visse Fagretninger; i øvrigt er dets

Undervisning ogsaa tilgængelig for andre, saafremt Pladsen tillader det. Naar

Laboratoriet ikke kan modtage alle anmeldte studerende, modtages for-

trinsvis Universitetets egne studerende, dernæst de polytekniske og endelig

de farmacevtiske studerende.

UMskr. 21. Juli 1858, Kons. Skr. 12. Maj 1882.

§ 487.

Til sine Fornødenheder raader Universitetets Laboratorium dels over

et aarligt Tilskud paa Universitetets Budget, dels over de ved Betaling for

Adgangskort indkomne Beløb samt endelig over de ved Erstatning for itu-

slaaede Sager og ved Examensindtægter m. v. indkomne Beløb.

Finansl. f, 1859—60.

§ 488.

Professoren i Kemi forestaar og bestyrer Universitetets kemiske

Laboratorium. Han nyder ikke herfor særligt Pengevederlag, men Fribolig

paa Laboratoriet.

L. 25. Marts 1871 § 3.

§ 489.

Til Hjælp ved Undervisningen og de videnskabelige Undersøgelser, der

foretages, er der ved Laboratoriet ansat 2 Assistenter, der antages af Besty-

reren. De lønnes af Universitetets samlede Lønningssum, hvorhos der er tilstaaet

den ene Assistent Brugen af et Par Værelser i Laboratoriebygningen. Af Labo-

ratoriets Normalsum afholdes end videre et Beløb af 800 Kr. til Timebeta-

ling for assisterende Kandidater.

Ved Laboratoriet er ansat en Betjent, som tillige er Portner; han
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antages af Laboratoriets Bestyrer, lonnes af Universitetets samlede Medhjælpsum

samt nyder Fribolig og Brændsel.

UMskr. 21. Oktbr. 1871 jfr. de aarlige Finanslove.

§ 490.

For de studerendes Benyttelse af Laboratoriet ere af Ministeriet nær-

mere Kegler fastsatte.

Der kan tilstaas Fripladser for studerende ved Benyttelsen af La-

boratoriet i et Antal af indtil 15, naar Frekvensen er saa stor, at Labora-

toriet kan bære den dermed forbundne Udgift. De besættes af Bestyreren

for et Semester ad Gangen.

Regi. 21. Juli 1858.

UMskr. 25. Marts 1868, UMskr. 11. Oktbr. 1873, UMskr. 27. Maj 1879, UMskr.
3. Novbr. 1880.

9. Den fysisk-kemiske Instrumentsamling.

§ 491.

Samlingen, som er skjænket Universitetet ved Resolution af 17de

Oktober 1815, mod at dette bar Udgiften ved Indretningen af Lokale og

paa passende Maade sorgede for dens Vedligeholdelse og Forøgelse, og som

ved den polytekniske Læreanstalts Oprettelse blev fælles for Universitetet og

denne Anstalt, er tillige med de Tilskud af forskjellige Legater, den mod-

tager, gaaet over til den polytekniske Læreanstalt, dog saaledes at der er

forbeholdt Universitetets studerende Adgang til den og Universitetet selv Ret

til ved en eventuel Oplosning eller Adskillelse fra Læreanstalten af Sam-

lingen at faa en forholdsmæssig Del af den overdraget.

Finansl. f. 1863—64, UMskr. 18. Juni 1862, Regi. 22. Avg. 1860 § 14 a,

Fund. 30. Jan. 1789 (Selmers Aarb. f. 1839 S. 102).

10. Videnskabeligt Apparat under det lægevidenskabelige Fakultet.

§ 492.

Til de lægevidenskabelige studerendes praktiske Undervisning ere

Klinikerne paa Frederiks Hospital, Kommunehospitalet samt Fødselsstiftelsen

det vigtigste Hjælpemiddel. Intet af disse Instituter er dog Universitetet

tilhorende; men den nødvendige Forbindelse med Universitetet er sikret ved

forskjellige Foranstaltninger, der dels sigte til at lægge den lægevidenskabe-

lige Virksomhed ved Hospitalerne og Fødselsstiftelsen i Universitetslæreres

Hænder, dels til at aabne de studerende den nodvendige og pligtmæssige Ad-
gang til Klinikerne, jfr. foran §§ 142—144.

Ved Kliniken i Fødselsstiftelsen er der ansat en Assistent, der antages

af det lægevidenskabelige Fakultet, med Approbation af Direktionen for Stif-

telsen, og som lønnes af Universitetets samlede Lonningssum. Han ansættes

paa 1 Aar, dog saaledes, at Gjenvalg kan finde Sted. Opsigelse sker

20*
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gjenncm Fakultetet med 2 Maaneders Varsel, Direktionen fastsætter hans

Tjenestepligter, uden Medvirkning af Fakultetet, Til kortvarige Konstitutioner

behoves ikke Direktionens Samtykke. Assistenten nyder Fribolig paa Stiftelsen

for en ugift med Brændsel.

Videnskabeligt, Universitetet tilhørende, Hjælpemiddel til det læge-

videnskabelige Studium ere fremdeles de i de følgende §§ omhandlede

Instituter.

Fødselsst.Dir. Skr. 14. Juni 1869, Fødselsst.Dir. Skr. 16. Novbr. 1869.

a. Det fysiologiske Laboratorium.

§ 493.

Til Fysiologiens Studium ved Universitetet bestod tidligere det saa-

kaldte zootomisk-fysiologiske Museum; men i Henhold til Finansloven for

1866— 67 blev der oprettet et fysiologisk Laboratorium paa det kirurgiske

Akademis Grund. I dette optoges Hovedafdelingerne af det tidligere zoo-

tomisk-fysiologiske Museum, nemlig:

1) hele den ethnologiske Samling til Oplysning af Menneskeracernes

forskjellige Legemsbygning; 2) den komparativ-osteologiske Samling (efter at

den var reduceret til et passende Omfang); 3) alle Præparater af Nerve-

systemet, de elektriske Organer, -Ojet, -Oret og Næsen; 4) alle Præparater af

Ernæringsredskaberne i Almindelighed, navnlig af Tarmroret og Aandedræts-

vejene med alle deres Biorganer, samt af Karsystemet; 5) alle Præparater

til Oplysning om Kjonsorganerne i Almindelighed og om Kjonsdelene i

Særdeleshed, i Forbindelse med Urinvejene; 6) alle Præparater til Oplysning

om Legemets Udviklingshistorie og om Aldersforskjellighederne i Alminde-

lighed ; 7) alle Præparater af Organernes mikroskopiske Bygning.

Laboratoriets Hovedopgave er imidlertid experimentelle Undersogelser

med de dertil fornodne Apparater for Vivisektioner saa vel som for fysi-

kalske og kemiske Hjælpemidlers Anvendelse ved de fysiologiske Under-

sogelser.

Finansl. f. 1866-67, Univ. Aarb. f. 1864—71 I S. 440.

§ 494.

I den fysiologiske Anstalt kan der sondres mellem følgende Af-

delinger:

1) Det fysiologisk-kemiske Laboratorium;

2) Laboratoriet for experimentel Fysiologi med de dertil fornødne fysi-

kalske, kirurgiske og mekaniske Hjælpemidler;

3) Lokalerne og Apparaterne til Opbevaring af Forsøgsdyr;

4) Afdelingen for Mikroskopi og for optiske Forsøg;

5) Det zootomisk-fysiologiske Museum ; hvortil kommer

6) Boligen for Assistenten og et Opholdsværelse for Tjeneren;

7) Avditoriet med et Aftrædelsesværelse.

Univ. Aarb. f. 1864-71 I S. 446.

§ 495.

Til sine Fornødenheder raader Anstalten aarlig over: dels et Tilskud
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paa Universitetets Budget, dels den indkomne Betaling for Adgangskort og

Erstatning for ituslaaede Sager, hvorhos det har Andel i Belobet til Sam-

lingernes Offentlighed. Bestyreren er bemyndiget til af Universitetets Til-

skud at overfore fra et Finansaar til et andet som disponibel Beholdning

indtil 200 Kr. og til mod tilbørlig Forklaring i Kegnskabsoversigten at

overskride Kontoen med et lige saa stort Belob, som likvideres med mindst

50 Kr. aarlig

UDir. Skr. 18. Jan. 1848, UMskr. 1, Maj 1877 jfr. Finansl. f. 1878-79.

§ 496.

Professoren i Fysiologi forestaar og bestyrer Laboratoriet. Han oppe-

bærer ikke herfor særligt Pengevederlag, men den nu værende Bestyrer nyder Fri-

bolig i det kirurgiske Akademis Bygning. Tillige er der tillagt ham en aarlig

Sum af mindst '200 Kr. til videnskabelige Rejser med det Formaal at holde

Anstalten å jour med videnskabelige Fremskridt, hvilket Belob udredes af Uni-

versitetets Konto for videnskabelige Formaals Fremme.

UMskr. 30. Novbr. 1868 og de aarlige Finanslove.

§ 497.

Ved Anstalten er ansat en videnskabelig Assistent, der antages af

Bestyreren og lonnes af Universitetets samlede Lonningssum. Han nyder Fribolig

i Anstalten for en ugift. De Arbejder, der skulle udføres af Assistenten,

kunne imidlertid ogsaa overdrages forskjellige Mænd efter Bestilling. End

videre er ansat en Medhjælper, der antages af Bestyreren og lonnes af Uni-

versitetets samlede Medhjælpsum.

Resol. 15. Septbr. 1840 jfr UDir. Skr. 5. Septbr. 1843.

§ 498.

Med Hensyn til Adgangen til Laboratoriets kemiske øvelser i den

specielt for Medicinere anvendte og fysiologiske Kemi gjælde de samme Regler

som for Benyttelsen af Universitetets kemiske Laboratorium, undtagen for saa

vidt angaar Fripladserne.

UMskr. 8. Maj 1869.

b. l)et normal-anatomiske Museum.

§ 499.

Dette Museums nærmeste Bestemmelse er at tjene det lægeviden-

skabelige Studium ved saa fyldig som muligt at oplyse det menneskelige

Legemes Bygning; men allerede dette øjemed medfører, at det ikke kan

holdes udelukkende anthropotomisk. I endnu videre Udstrækning følger dette

af dets andet øjemed, at det skal fyldestgjore de Krav, som stilles af Anatomien

som selvstændig Videnskabsgren. Et endnu videre Formaal er paalagt Sam-
lingen ved Bestemmelserne for Meyers Legat, af hvis Renter den overvejende

Del af Samlingens Pengemidler udredes. Dette Legat kræver nemlig Ind-

rettelsen af et anthropologisk Museum , hvorved tilsigtes Oplysning om
Menneskets Naturhistorie langt ud over Grænserne for den egentlige Ana-
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tomi. Fakultetet skal aarlig, strax efter Regnskabsaarets Slutning, gjore

Indberetning om, hvorledes Renterne af Legatet ere anvendte til Indkjob af

Museurnsgjenstande.

Som anthropologisk Museum skal Samlingen i Folge Legatfundatsens

Bestemmelse holdes aabent for Publikum.

Kons. Skr. 4. Juli 1865 jvfr. Univ. Aarb. f. 1875- 76 S. 181, Konf. 20. Decbr.
1822 §§ 14 og 15, UDir. Skr. 16. Maj 1846.

§ 500.

Museet har sin Plads i det kirurgiske Akademis Bygning. Det raader

aarlig over et Tilskud paa Universitetets Budget og Renterne af Meyers Legat

samt over en Andel af Summen til Samlingernes Offentlighed.

Jfr. de aarlige Finanslove, UDir. Skr. 18. Jan. 1848.

§ 501.

Professoren i normal Anatomi er Samlingens Bestyrer, uden særligt

Pengevederlag, men med Embedsbolig i det kirurgiske Akademis Bygning.

Prosektoren i normal Anatomi er tillige til Bistand ved det normal-anatomiske

Museum.

L. 25. Marts 1871 § 3, UMskr. 26. Novbr. 1863, UMskr. 28 Febr. 1882 og oven
for § 138.

§ 502.

For de medicinske studerende er Adgangen til Samlingen aaben de

5 første Dage i Ugen Kl. 9

—

-12, naar de desangaaende henvende sig til

Bestyreren. De Præparater, som egne sig til at benyttes ved Siden af

Lærebogen, stilles til deres Raadighed. Præparater, Mikroskoper og sær-

egne Apparater kunne til fortsat Studium udlaanes hjem til Tider, hvor der

ikke er Brug for dem ved den daglige Undervisning. Adgang til at erholde

Præparater udlaante tilkommer alene Medlemmerne af det lægevidenskabelige

Fakultet.

For Publikum holdes Museet aabent 1 Gang ugentlig i 2 Formid-

dagstimer, hvor da den anatomiske Prosektor er tilstede.

UDir. Skr. 14. Apr. 1835.

c. Det pathologisli-anatoniiske Museum,

§ 503.

Museets Hovedbestemmelse er at tjene Undervisningen i pathologisk

Anatomi. En særlig Studiesamling er udsondret, indbefattende en Række ty-

piske Præparater, til Benyttelse ved det regelmæssige Undervisningskursus.

En særlig frivillig Virksomhed udfolder Museet som pathologisk-anatomisk

Konsulent for Hospitaler og Læger over hele Landet ved Undersøgelsen af

pathologiske Gjenstande, der indsendes med Begjæring om Oplysning an-

gaaende deres Natur og Beskaffenhed.

For Museets Offentligholdelse for det store Publikum er der draget

Omsorg.

Univ. Aarb. f. 1877-78 S. 448.
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§ 504.

Museet er opstillet i det kirurgiske Akademis Bygning. Til sine

Fornodenheder raader det over en aarlig Indtægt, dels hidrorende fra Tilskud

paa Universitetets Budget, dels fra Renter af Meyers Legat, dels over en

Andel i Summen til Samlingernes Offentlighed.

De aarlige Finanslove, UDir. Skr. 16. Maj 1846, TJDir. Skr. 18. Jan. 1848.

§ 505.

Læreren i pathologisk Anatomi forestaar og bestyrer Samlingen uden

særligt Vederlag. Til Bistand har han den ham tilforordnede Prosektor, se

oven for § 138.

Angaaende Benyttelsen gjælde i det væsentlige de samme Kegler

som med Hensyn til det normal-anatomiske Museum.

(I Den farmakologiske Samling.

§ 506.

Samlingen, hvis øjemed er at tjene Undervisningen af de læge-

videnskabelige og farmacevtiske studerende, er opstillet dels i det fysiologiske

Laboratoriums Bygning, dels paa Universitetet. Til sine Fornødenheder

raader den over en aarlig Sum paa Universitetets Budget. Den forestaas

og bestyres af Læreren i Farmakologi uden særligt Vederlag.

Kons. Skr. 24. Apr. 1869, de aarlige Finanslove.

e. Den kirurgiske Instrumentsamling.

§ 507.

Samlingen, der benyttes til Demonstrationer ved Forelæsningerne i

operativ Kirurgi, ved Examina i dette Fag og ved de kirurgiske Operations-

ovelser med de studerende, har Plads i det kirurgiske Akademis Bygning

og raader aarlig over et Tilskud paa Universitetets Budget. Den staar under

Tilsyn af Læreren i operativ Kirurgi uden særligt Vederlag. Han har Bi-

stand af den ham tilforordnede Prosektor, jfr. foran § 138.

UDir. Skr. 6. Maj 1843.

f. Den obstetriciske Instrumentsamling.

§ 508.

Til Fødselsstiftelsen horer en obstetricisk Instrumentsamling, væsent-

lig beregnet paa at tjene Undervisningen i Fodselsvidenskaben. Samlingen,

der har sin Plads i Fødselsstiftelsen, har intet Tilskud fra Universitetet;

men af den til særegne Udgifter ved det lægevidenskabelige Fakultet be-

vilgede Sum kan der af Hensyn til dens Karakter som Undervisnings-

materiale ydes Bidrag til den. Samlingen er henlagt under den obstetri-

ciske Professor.

UMskr. 13. Marta 1875.
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11. Forskjellige mindre Samlinger.

§ 509.

Til Hjælp ved Undervisningen i Filologi og Arkæologi haves et

Daktyliothek eller en Pastesamling, indeholdende Aftryk af Gemmer og

Kameer. Til Hjælp ved Undervisningen i Kunsthistorie og Geografi haves

Samlinger af henholdsvis Tegninger og Vægkort.

Resol. 18. Oktbr. 1844, TJMskr. 22. Avg. 1878.

XL Det akademiske Legat- og Stipendievæsen.

§ 510.

Understøttelser til studerende ved Universitetet, som tillægges dem

af Stiftelser, der ikke ere knyttede til Universitetet, falde uden for det aka-

demiske Stipendievæsen. Ved enkelte saadanne Understottelser, saasom af

det Moltkeske Legat, er det fundatsmæssig foreskrevet, at der meddeles Uni-

versitetet Underretning om Udnævnelser og Afgange, hvilke optages i den

under Konsistoriums Tilsyn førte almindelige Legatprotokol.

§ 511.

Under det akademiske Stipendievæsen i videre Forstand skjælnes der

mellem de egentlige akademiske Stipendier og Beneficier, hvis Uddeling

enten er overdraget Universitetet, i visse Tilfælde efter Forslag af dertil

berettigede, eller med Hensyn til hvis Uddeling ved private Universitetet dog

fører Tilsyn med , at de almindelige eller særlige fundatsmæssige Be-

tingelser for Nydelsen ere iagttagne, og saadanne Understottelser, hvis Til-

deling er uafhængig af Universitetet, men som dog ere satte i en eller anden

særlig Forbindelse med dette.

Hvor Fundatser for Universitetets Legater fastsætte en særlig Ret for

Familien enten til Udnævnelse eller Nydelse af Legater, gjælde den almin-

delige Lovgivnings Forskrifter i Plakat af 12te Juli 1843.

Fund. 7. Maj 1788 VI § 2 Nr. 10.

PI. 12. Juli 1843.

1. Akademiske Understøttelser, der ikke høre til de egentlige Universi-

tetsstipendier.

a. Oplagspengene fra Skolerne.

§ 512.

Af de Stipendier, som tildeles Elever i offentlige lærde Skoler, tilbageholdes

ordentligvis en Del og oplægges for dem for at komme dem til gode ved deres Afgang
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til Universitetet og i deres første akademiske Aar. To Tredjedele af de op-

lagte Skolestipendier ere bestemte til Udbetaling ved Universitetet. Disse

indbetales, for de Stipendiater, som ved Skolen have erholdt den ene Tredje-

del udbetalt, aarlig, saa snart Rektor af Inskriptionslisterne har erfaret, at

de vedkommende ere indskrevne som akademiske Borgere, fra Skolerne til

den almindelige Skolefond, hvis Midler ere henlagte under Unive rsitets-

kvæsturens Bestyrelse, tillige med Underretning om, hvilke studerende de

enkelte Oplagssummer tilkomme.

Frd. 7. Novbr. 1809 §§ 80 og 81, TIDir. Skr. 31. Marts 1813, TJDir. Skr. 4. Marts
1848 Nr. 2 jfr. Nr. 1, UMCirk. 10. Febr. 1849.

§ 513.

Berettiget til Udbetaling er Studenten, naar han ikke har gjort sig

skyldig i noget Forhold, der bor medfore Stipendiets Fortabelse, og hensigts-

mæssig har anvendt sin Tid i det forste Aar ved Universitetet. Med Hen-

syn til den sidste Betingelse skjælnes der mellem de 2 for ham oplagte

Tredjedele. Den første Tredjedel er Studenten berettiget til at erholde ud-

betalt efter Udløbet af det første akademiske Halvaar, naar han godtgjor

akademisk Flid, saaledes som det med Hensyn til de egentlige Universitets-

stipendier fordres, o: at han har hørt c. 6 Timers Forelæsning om Ugen.

Den anden Tredjedel er han berettiget til under samme Vilkaar at erholde

udbetalt ved Udløbet af det andet Halvaar, med mindre han ved Udløbet

af dette har indstillet sig til den filosofiske Examen med et slet Udfald.

Konsistorium er bemyndiget til, naar i enkelte Tilfælde særdeles Omstændig-

heder maatte tale derfor, at bevilge en Stipendiat en større Andel af eller

vel endog det hele Oplæg udbetalt i Løbet af det første akademiske Aar.

Ligeledes meddeles der Bevilling til at erholde Oplagspenge udbetalte, naar

særegne Grunde gjøre det undskyldeligt, at akademisk Flid ikke kan oplyses

paa sædvanlig Maade, men der dog ikke er Tvivl om, at dette ikke skyldes

Dovenskab.

UDir. Skr. 4. Marts 1818 Nr. 3, jfr. Kons. Skr. 23. Maj 18(>1 og Bevillingspraxis.

§ 514.

Efter den filosofiske Prøves nu værende Ordning, hvorefter kun 1 Ka-

rakter gives, er Rejektion ved Prøven den eneste absolute Hindring fra at faa

den resterende Del af Oplagspengene udbetalt. Har han kun opnaaet den

laveste Karakter til at bestaa, nemlig Tg, anerkjendes vel intet Ketskrav

for Studenten paa Udbetalingen, men denne bliver i Regelen indrømmet.

Kons Skr 10. Juni 18y 0.

§ 515.

Naar Konsistorium paa Grund af manglende akademisk Flid eller

specielt af Hensyn til Udfaldet af den filosofiske Prøve har fundet Anled-

ning til at nægte Oplagspengenes Udbetaling, kunne de endnu bevilges ud-

betalte til den paagjælrtendo paa Grund af særdeles Omstændigheder i Løbet

af 3 Aar fra Afgangsexamen. Har dette ikke i Løbet af denne Tid fundet

Normer f. Univ. 21
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Sted, tilbagebetales de til den Skoles Stipendiefond, af hvilken Stipendiet i

sin Tid er udredet. Et inddraget Belob kan ikke igjen udbetales.

Resol. 19. Novbr. 1830, UDir. Skr. 4. Marts 1848 Nr. 5, Resol. 14. Apr. 1866,
Kons. Skr. 26. Marts 1864, UDir. Skr. 31. Marts 1843, Resol. 11. Avg. 1876.

§ 516.

Udbetalingen af Oplagspengene foranstaltes i Almindelighed af den

for disse af Konsistorium udnævnte Eforus, som har at meddele de paa-

gjældende Stipendiater de fornodne Anvisninger paa Kvæsturen, naar han

efter de for ham fremkomne Oplysninger ikke har nogen Tvivl om, at Ud-

betalingen kan finde Sted, hvorimod han bør indstille Sagen til Konsistorium,

naar han antager, at Udbetalingen bor nægtes, eller dog finder Sagen tvivl-

som. I Henhold hertil er Eforus blevet bemyndiget til i Regelen uden Ind-

stilling at anvise resterende Oplagspenge til Udbetaling, naar Stipendiaten

har bestaaet den filosofiske Prøve efter det andet Halvaar, selv om han kun

har opnaaet Karakteren tg, samt naar Stipendiaten, efter at være blevet re-

jiceret ved den filosofiske Prøve, i Løbet af 1 Aar derefter bestaar denne i

det mindste med Karakteren g.

UDir. Skr. 4. Marts 1848 Nr. 4, Kons. Skr. 10. Juni 1880, UDir. Skr. 14. Ok-
tober 1845.

b. Understøttelser af Kommunitetet, der bortgives af Ministeriet

§ 517.

Under Kommunitetets Udgiftspost 2 <« Andre Understøttelser » bevilges

til studerende paa de aarlige Finanslove forskjellige Understøttelser, som bort-

gives af Ministeriet. Hertil hore Understøttelserne under Udgiftspost 2 b,

c og d.

Understøttelsen under Udgiftspost 2 b er bestemt dels for studerende

— derunder Kvinder — som ikke have Adgang til de egentlige Uni-

versitetsstipendier, dels for saadanne akademiske Borgere i de første Uni-

versitetsaar, som have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af

Konto a (for saadanne, der forst i en fremrykket Alder have bestemt sig for

Studeringer, og som ved en Forberedelses- eller Fagexamen have givet

sikkert Haab om god Fremgang).

Bevillingen under Udgiftspost 2 c er bestemt til mindre Under-

støttelser for fattige Studenter, navnlig fra de private Skoler, i de 2 første

akademiske Aar.

Bevillingen under Udgiftspost 2 d er bestemt til Anskaffelse af

Bøger og andre for Universitetsstudiet nødvendige Apparater for trængende

studerende. Efter de af Ministeriet fastsatte Regler uddeles Understøttelserne

af dette, efter Indstilling fra Konsistorium og Fakulteterne, i Portioner paa

indtil 50 Kr. ; Understøttelserne maa ikke tildeles samme studerende mere

end højst 2 Gange. Nærmere Regler for Uddelingen af Bøgerne saa vel

som for Regnskabsaflæggelsen ere fastsatte af Ministeriet.

Finansl. f. 1881-82 og følgende Finanslove, IIMskr. 4. Apr. 1881, UMskr.
2. Juni 1881, UMskr. 28. Juni 1882.
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2. De egentlige Universitetsstipendier og Beneficier.

§ 518.

Berettigede til at nyde godt af Universitetets Stipendier og Bene-

ficier ere i Almindelighed de ved Universitetet immatrikulerede studerende,

naar de opfylde de foreskrevne Betingelser i Henseende til Flid, Duelighed,

Skikkelighed og Trang, alt overensstemmende med de nærmere Kegler i de

efterfølgende Paragrafer. En duelig Student, som for en Tid har forladt

Universitetet for at soge en anden Livsstilling, kan, naar han vender tilbage

til Universitetet, gjore Brug af sin tidligere Adgang til Stipendier, saafremt

han dertil fremdeles er værdig og trængende.

Forandringer af de i Universitetets Fundats indeholdte Bestem-

melser om Adgang til Stipendier ere ikke nødvendig afhængige af Lov.

Grundlovens § 32 er derfor ej til Hinder for Dispensation*

Fund. 7. Maj 1783 II § 2 og VI § 2, Forestill. f. kgl. Resol. 28. Marts 1862
(Lindes Medd. f. 1857—H3 S. 592). ^

Resol. 30. Marts 1852 jfr. Kons. Skr. 28. Febr. 1852.

§ 519.

De ved Universitetet immatrikulerede mandlige Studenter have, under

Forudsætning af de i de følgende Paragrafer angivne Betingelser, i Al-

mindelighed Adgang til at nyde Understøttelse uden andre særegne Be-

tingelser, naar deres Immatrikulation beror paa Afgangsexamen, bestaaet ved

en af Kongerigets Skoler. Indfødsret kræves af disse Studenter til Nydelsen

af Kommunitetsstipendiet og hvor det ellers særlig er fastsat. De Studenter,

der indskrives i Kraft af den Adkomst, som tidligere Immatrikulation

ved andre Universiteter giver, have kun Adgang til Stipendier, under

samme Betingelser, som gjælde for deres Adgang til at indstille sig til af-

sluttende Prøver ved Universitetet, og naar de derhos have Indfødsret.

De kvindelige Studenter ved Universitetet have ikke Adgang til de

før Adg. af 25de Juni 1875 stiftede akademiske Beneficier og Understøt-

telser, hvorimod der med Hensyn til de senere stiftede gjælder det samme
for dem som for mandlige studerende.

Kandidater, der have aflagt afsluttende Prøver ved Universitetet, ere

at henregne til studerende, saa længe de i Følge deres Forhold ikke maa
antages at have sluttet deres videnskabelige Studium, og ere derfor under

denne Forudsætning kun udelukkede fra at erholde eller beholde Stipendier,

hvor dette følger af særlige Bestemmelser.

Fund. 7. Maj 1788 II § 2, Bekj. 20. Decbr. 1833 § 4 og foran § 79.

Adg 25. Juni 1875 § 4 og foran § 80.

Fund. 1788 VI § 2 Nr. 9. Kons. Skr. 18. Decbr. 18(>6 jfr. Jur. Fak. Skr. 7.

Decbr. 18*56 (begge i Univ. Aarb. f. 1864—71 I S. 549).

§ 520.

Den, som vil nyde Stipendier ved Universitetet, maa i Almindelighed

godtgjore sin Flid ved at oplyse, at han flittig horer Forelæsninger ved

21*
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Universitetet, hvorimod det, etter at den filosofiske Prove nu kun fordres af-

lagt, forend vedkommende indstiller sig til den afsluttende Prøve, ikke kan

kræves, at Fliden oplyses ved, at denne Examen er bestaaet til en bestemt

foreskrevet Tid, med mindre det følger af særlige fundatsmæssige Bestem-

melser. Fritagelse for denne almindelige Maade at oplyse Fliden paa, kan

af den Myndigbed, der disponerer over Legatet, gives, naar særegne und-

skyldende Omstændigheder foreligge. For Kandidater, som i Henhold til

forrige Paragrafs 3dje Stykke kunne beholde eller erholde Universitetets Sti-

pendier, er det tilstrækkeligt, at de tidligere paa anførte Maade have godt-

gjort deres Flid, naar der haves Oplysning om, at de fortsætte deres Stu-

deringer, om de end ikke længere hore Forelæsninger ved Universitetet.

Flidsattesterne udfærdiges efter et af Konsistorium fastsat Skema.

De Myndigheder, der afgjøre Spørgsmaal om Fliden, tage Bestem-

melse, om denne kan bevises ved en Attest af en Privatdoeent.

Fund. 7. Maj 1788 I § 11, VI § 2 Nr. 1, 7 og 9 jfr. oven for § 176, Concl,

cons. 17. Marts 1847.

Kons. Skr. 3. Febr. 1841.

§ 521.

Studentens Duelighed eller Evne til de højere Studier godtgjøres ved

Udfaldet af de ved Universitetet aflagte Prøver. Hvad der i denne Henseende

kræves, beror nærmest paa de enkelte Fundatser, men hvor disse tie, eller

det i øvrigt kan forenes med dem, paa følgende almindelige Regler:

a) Ingen kan nyde noget Universitetsstipendium, som ved Embedsexamen

har faaet Karakteren Non contemnendus.

b) Med Hensyn til de saakaldte mindre Stipendier gjælder ingen

anden Fordring, for saa vidt angaar Udfaldet af Examen ved Universi-

tetet. Til de mindre Stipendier henregnes de, som nydes i kortere Tid

end 5 Aar og i det højeste udgjøre 100 Kr. aarlig. Et Stipendium,

der ikke udgjør over 100 Kr., men for hvis Nydelsestid ingen særlig

Bestemmelse er fastsat, eller som det udtrykkelig er tilladt at beholde

i 5 Aar eller længere, behandles efter Reglerne om et mindre Stipen-

dium, for saa vidt det tildeles paa kortere Tid end 5 Aar.

c) Af større Stipendier, hvortil henregnes ethvert, som tilstaas paa

5 Aar eller overstiger 100 Kr. aarlig, gjælder for Kommunitetsstipendiet

den Regel, at for saa vidt Ansøgeren har underkastet sig den filoso-

fiske Prøve, maa han ved denne have erholdt mindst Karakteren g.

Med Hensyn til andre Stipendier, for hvilke der ikke ved Fundatserne

er gjort særlige Undtagelser, kræves det, at Ansøgeren, hvis han har

underkastet sig den filosofiske Prøve, for denne har erholdt Karakteren

mg. Er det paagjældende Stipendium tillagt ham, førend han har under-

kastet sig den filosofiske Prøve, og han derefter underkaster sig den

med ringere Udfald end her nævnt, mister han dog ikke Stipendiet,

hvis han ved en ny Prøve, aflagt inden 1 Aar fra den Tid, Stipendiet

blev ham tillagt, opnaar den krævede Karakter.

d) Til Rejsestipendier og andre for Kandidater bestemte Stipendier, hvis

aarlige Fordel er 200 Kr. eller derover, kræves yderligere, for saa vidt

ikke andet særlig er bestemt, at vedkommende have vel fuldendt deres
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Studier ved Universitetet og ved den sidste Examen erholdt Laudabilis,

hvormed en bestaaet Magisterkonferens nu maa stilles lige, samt gjort

sig saaledes bekjendte, at der kan være særdeles god Formodning om
deres videre Fremgang i Videnskaben til Fædrelandets Gavn og Ære.

Fuldstændig Examen ved den polytekniske Læreanstalt er sat i

Klasse med Embedsexamen ved Universitetet, saaledes at Studenter, der

ere polytekniske Kandidater med Laudabilis, have samme Adgang til

Universitetets Rejsestipendier og andre herhen horendo større Stipendier

som Kandidatei i Universitetets Embedsexamina, dog, hvis de ikko have

taget filosofisk Examen, mod at underkaste sig denne mindst med

Karakteren mg.

Aspiranter, der ikke have opnaaet Laudabilis ved en Embedsexamen,

kunne ved kongelig Resolution erholde Dispensation fra denne Be-

tingelse,

e) I Klasse med de under litr. c mbr. 2 nævnte Stipendier i Henseende til Be-

tydning af Examenskarakter staar

1) Fribolig paa Borcks Kollegium, uden Hensyn til Tiden, for hvilken

den bortgives,

2) Fribolig paa Valkendorfs eller Elers Kollegium, naar den tildeles

paa 5 Aar og

3) Fribolig, naar den tildeles den, som allerede har haft Bolig paa

Regensen eller et Kollegium, paa et andet Kollegium i saa lang

Tid, at han derved i det hele faar Bolig i 5 Aar.

For Fribolig paa Elers Kollegium, naar den tildeles paa kortere

Tid end 5 Aar, uden at det under Nr. 3 angivne Tilfælde fore-

ligger, samt for Fribolig paa Regensen, der ikke kan tildeles paa

5 Aar, kræves i Folge de særegne Bestemmelser om disse Beneficier,

at Karakteren for bestaaet filosofisk Prove er mindst g.

For Fribolig paa Valkendorfs Kollegium, naar den ikke gives

paa 5 Aar, uden at det under Nr. 3 angivne Tilfælde foreligger, er

ingen særlig Fordring stillet med Hensyn til Udfaldet af den filoso-

fiske Prove.

Fund. 7. Maj 1788 VI § 2 Nr. 7 jfr. Nr. 4 og 5.

Fund. 1788 VI § 2 Nr. 5, Kane. Prom. 31. Marts 1783.
Fund. 1788 VI § 2 Nr. 5 jfr. foran § 176 og 178.
Fund. 1788 VI § 2 Nr. 9 jfr. V § 4, Frd. 9. Jan. 1824 § 2, PL 10. Avg. 1848,

Resol. 20. Septbr. 1844.

Resol. 12. Avg. 1842, Resol. 8. Jan. 1841.
Fund. 1788 VI § 2 Nr. 4 og 5, Regi. 11. Febr. 1848 § 3 Nr. 2 jfr. oven for

§ 176, Fund. f. Elers Koll. 29. Novbr. 1691 I § 4.

§ 522.

Adgang til Stipendier have de studerende kun, naar de opføre sig

skikkelig og vise et gudeligt og anstændigt Forhold. De, der gjore sig

skyldige i Uorden, Uartighed og Opsætsighed mod deres Foresatte kunne

udelukkes fra Stipendier.

Fund. 7. Maj 1788 II § 7 og VI § 2 Nr. 1 og 7, Concl. cons. 28. Febr. 1835,
Regi. 11. Febr. 1848 §5.

§ 523.

De til Understøttelse for de studerende bestemte Stipendier maa,
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kun bortgives til dem, som ere trængende dertil, jfr. dog neden for om dem,

der ere privilegerede til at nyde Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet.

Trangens Beskaffenhed maa bedømmes efter det særlige øjemed, hvori Sti-

pendiet er tilstaaet. Den bliver derfor især forskjellig at bedømme ved Sti-

pendier, der skulle sætte studerende i Stand til at udrede Omkostningerne

ved Opholdet ved Universitetet og de med Studeringerne forbundne Udgifter

i Modsætning til saadanne Stipendier, saasom Rejsestipendierne og det

Smithske Stipendium for Kandidater og videre komne, der have en videre

gaaende videnskabelig Uddannelse til øjemed. Den ogsaa for de sidst nævnte

gjældende Grænse udtrykkes i Universitetsfundatsen ved, at Stipendiaten

ikke maa have Betjening eller Plads og Indkomster andetsteds, hvorved

han er forsørget. Denne Grænse medfører ikke, at den er udelukket fra

saadanne Stipendier, som har kongelig Udnævnelse til Betjening eller Plads,

men kun, at Stipendiet ikke kan nydes, naar vedkommende efter den For-

sørgelse, han ved Pladsen har opnaaet, ikke længere kan siges at trænge

til det.

Fund. 7. Maj 1788 VI § 2 Nr. 5 og 10, Regi. 11. Febr. 1848 § 3 Nr. 3, Jur.

Fak. Erklær. 7. Decbr. 1866 jfr. Kons. Skr. 18. Decbr. 1866 (begge i Univ. Aarb. f.

1861—71 I S. 549).

§ 524.

Til Oplysning om Trangen til akademisk Understøttelse, derunder

ikke indbefattet Stipendier for Kandidater og videre komne, skal der ved-

lægges Ansøgningen et Testimonium paupertatis, affattet efter et ved konge-

lig Resolution fastsat Skema. Testimoniet, der udfærdiges paa en Blanket,

er kun gjældende for 1 Aar; for at kunne tages i Betragtning skal det

være forsynet med øvrighedens Paategning, at intet er den bekjendt, der

kan svække Paalideligheden af de Oplysninger, som deri af vedkommende

ere indførte. Denne Paategning bliver at meddele af øvrigheden paa det

Sted, hvor Testimoniets Udsteder bor, i Kjobstæderne af Magistraten eller

Byfogden, og paa Landet af Herredsfogden eller Birkedommeren. De, der

ere privilegerede til at nyde Kommunitetsstipendiet, behøve ingen Trangs-

beviser at fremlægge ved Ansøgningen om dette.

Bekj. 24. Jan. 1835, Køns. Skr. 16. Decbr. 1874, UMskr. 26. Novbr. 1869.

§ 525.

Blandt flere Ansøgere, som opfylde Betingelserne for Kvalifikation,

bliver den værdigste og mest trængende at vælge, for saa vidt ikke særlige

Fundatser give Ansøgere af bestemte Familier, Skoler o. s. v. Fortrin. Til

dette øjemed skal Vakance i Regelen offentlig bekjendtgjøres, ordentligvis

ved Opslag paa Universitetsbygningen. Undtagelse herfra finder kun Sted

med Hensyn til ubetydelige Stipendier, som ere knyttede til en bestemt

Kreds, saasom Alumnerne paa et Kollegium. Yderligere Bekjendtgjørelse,

f. Ex. ved Opslag paa Kollegierne eller Bekjendtgjørelse i Blade, finder Sted,

hvor Legatets særegne øjemed opfordrer dertil.

Fund. 7. Maj 1788 VI § 2 Nr. 10, Regi. 11. Febr. 1818 § 8.
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§ 526.

Med Hensyn til Trosbekjendelse gjælder ingen almindelig Betingelse

for Stipendiers Nydelse, men kun, hvor det udtrykkelig er fastsat i de sær-

lige Fundatser. Hvor Fundatsen kræver en theologisk Examen af Stipendi-

aten, maa Ansogeren være af den evangelisk-lutherske Trosbekjendelse, selv

om Stipendiet i øvrigt ikke er bestemt for Theologer alene. Den Prove af

en theologisk Professor, som i saa Fald er foreskrevet, for at undersøge, om
Ansogeren har grundig Kundskab i Keligion og Kristendom, er ude af

Brug.

Fund. 7. Maj 1788 VI § 2 Nr. G, UDir. Skr. 7. Novbr. 1840.

§ 527.

Et Stipendium ophorer, naar de særegne Regler for dets Nydelse

medføre det, dernæst ogsaa, naar nogen af de almindelige Betingelser for

at nyde det bortfalder, altsaa naar Stipendiaten viser Uflid, naar han ved en

senere bestaaet Examen ikke opnaar den nødvendige Karakter, naar han viser

slet Opførsel, naar hans Trang ophorer og naar han ophører med at stu-

dere. Den sidste Ophorsgrund indtræder, naar han ganske forlader Uni-

versitetsstaden, med mindre Stipendiet er et Rejsestipendium. Uden for de

almindelige Universitetsferier maa Stipendiaten i øvrigt kun rejse bort med

Tilladelse. For Uflid, upassende Opførsel og Bortrejse uden for Ferierne kan

et Stipendium ogsaa fratages for en Tid eller indeholdes for en Tid.

Tilvejebringelse af Bevis for, at Betingelserne vedblivende ere til-

stede, kan paalægges Stipendiaterne og er undertiden foreskrevet som Regel.

Tilbagebetaling af et nydt Stipendium, naar de fastsatte Vilkaar for

Nydelsen ej opfyldes, finder kun Sted, hvor det særlig er fastsat ved Fun-

datserne, at Stipendiaten skal forpligte sig hertil ved et Revers.

Fund. 7. Maj 1788 VI § 2 Nr. 1, 2, 5, 6 og 7.

Regi. 11. Febr. 1848 § 5.

Fund. 1783 VI § 2 Nr. 8, UDir. Skr. 30. Juli 1842, Kons. Skr. 12. Marts 1881.

§ 528.

Konsistorium har Overbestyrelsen af Stipendierne, saa vel i øko-

nomisk Henseende som i øvrigt, se oven for § 10. Det bortgiver Sti-

pendierne, for saa vidt ingen afvigende Bestemmelse hjemles ved de særlige

Fundatser.

Fund. 7. Maj 1788 VI § 2 Nr. 10.

§ 529.

Under Konsistorium bestyres Stipendierne og Kollegierne, bortset fra

den økonomiske Forvaltning, i Almindelighed af en Eforus, Kommunitetets

Stipendievæsen dog af et Kollegium (Bestyrelseskomiteen for Kommuni-
tetets Stipendievæsen).

Regi 11. Febr. 1848 § 13.

§ 530.

Eforus vælges regelmæssig af Konsistorium, der dertil kan udnævne

I'iufessorer ogsaa uden for Konsistorium. Efter nogle Fundatser er Eforiet
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bundet til et bestemt Professorat eller visse Universitetsstillinger. Enkelte

Legater berettige Eforus til at udnævne sin Eftermand. Om Valget af Kom-
munitetets Stipendiebestyrelse se det følgende.

Fund. 7. Maj 1788 II §§ 5-7, VI §2 Nr. 10, Reskr. 28. Marts 1804 § 4 Kundgj.
18. Septbr. 1850 § 4 d, Regi. 11 Febr. 1848 § 13, Concl. cons. 29. Septbr. 1824, Concl.

cons. 24. Jan. 1795.

§ 531.

Eforus gjor Opslag om Vakancer, modtager Ansøgninger, forelægger

disse for Konsistorium med Indstilling, og bar Tilsynet med Legatnyderne.

§ 532.

For saa vidt Eforus ikke foretrækker at afgjøre Udbetalinger af Le-

gater ved Anvisninger, har han skriftlig før hver Termin at underrette

Universitetskvæsturen om, hvor meget han i Terminen vil behøve af de

Renter, som forfalde af Legatkapitalen, til dermed at bestride de faste Ud-

gifter, som i det næste Halvaar fundatsmæssig blive at udrede, hvilket Be-

løb derefter i Terminen udbetales mod hans Kvittering. For saa vidt disse

Udgifter i Henseende til deres Bestemmelse ere af forskjellig Art, blive de i

Anmeldelsen særskilt at anføre med deres almindelige Benævnelser, med

Angivelse af den Sum, som fordres af hvert Slags især.

Til de Udgifter, som, uden at være faste, efterhaanden blive at ud-

rede, har han blot at forlange saa meget udbetalt ad Gangen, som han

maa antages at ville behøve til de nærmest forestaaende Udgifter, hvilket

ligeledes, dels i Terminen, dels i Løbet af Halvaaret, bliver, saa vidt Le-

gatets forfaldne Renter tilstrække, mod Kvittering at udbetale til Eforus efter

hans skriftlige Forlangende, i hvilket Pengenes Bestemmelse angives.

Den Rentebeholdning, som ikke i Overensstemmelse med foranførte

forlanges udbetalt, bliver indestaaende i Kvæsturen og gjores frugtbringende,

saafremt og for saa vidt den ikke skulde behøves til forestaaende Udgifter

i det næste Halvaar.

Eforus skal, for saa vidt ikke Iagttagelsen af foranførte Bestemmelser

gjør det ufornødent, i hver Termin, senest inden Maanedens Udløb, opgive

til Kvæstor, hvor meget af den til samme Termin forfaldne Rente af de til

hans Bestyrelse betroede Legater der skal oplægges til Kapitalens Fremvæxt.

Af de i Kvæsturen hævede Beløb bestrider Eforus samtlige Udbeta-

linger, være sig til Legatnyderne eller andre øjemed.

Reskr. 28. Marts 1804 § 3
?
Regi. 26. Septbr. 1806 § 33, UDir. Skr. 1. Oktbf.

1825 §§ 1—4, Resol. 2. Decbr. 1836 § 4.

§ 533.

Eforus fører Legatprotokollen, i hvilken Fundatsen indføres, aflægger i

denne aarligt Regnskab, som følger Kalenderaaret. Regnskabet indsendes

inden Udgangen af Februar Maaned gjennem Konsistorium til Første Revi-

sionsdepartement. Antegnelser til Regnskaberne besvares af Eforus; med Re-

visors Vedtegning forelægges Regnskabet derefter for Konsistorium, der ind-

sender Regnskabet til Revisionsdepartementet til Decision. Efter Decisionen

tilbagesendes Regnskabsprotokollen med Kvittering til Konsistorium, der atter

tilstiller Eforus den. Alle Protokoller for Regnskaber, ved hvilke intet findes

at udsætte, erholde strax Departementets Paategning om Kvittance og til-
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stilles af dette Konsistorium for at tilbageleveres vedkommende Eforer, saa-

fremt Konsistorium ikke maatte have noget at bemærke, i hvilket Tilfælde

Protokollerne tilbagesendes Departementet med Bemærkningerne.

Reskr. 28. Marts 1804 § 1, Resol. 2. Decbr. L836 § 6, Bekj. 20. Avg. 1870 jfr.

Bekj. 30. Juni 18<>0, UDir. Skr. 1. Oktbr. 182:") § 5, Kons. Skr. 21. Decbr. 1877, Kons.
Skr. 18. Febr. 1871.

§ 534.

Legaternes Formue bestyres i Universitetskvæsturen, hvorfor erlægges

et Administrationsgebyr til Universitetets Kasse af V32 af det aarlige Rente-

udbytte. De Legaterne tilhorende Aktiver holdes særskilte fra Universitetets

egen Formue. Der gives dem Forbudspaategning, for saa vidt der ikke er

udstedt Indskrivningsbevis.

Om Kapitalernes Anbringelse gjor Kvæstor med Inspectores quæsturæ

Indstilling til Konsistorium, der afgjor Sagen; for Kommunitetets Vedkommende

sker dog Indstilling til Ministeriet.

Resol. 2. Decbr. 1836 §§ 1 og 3, Resol. 3. Septbr. 1852 jfr. UMskr. 21. Juni 1881.

Resol. 15. Decbr. 1843 §§ 1 og 5.

§ 535.

For samtlige Legater er der indfort en Massebestyrelse, saaledes at

derfra kun undtages de enkelte Legater tilhorende kongelige Obligationer og

Aktier samt de Panteobligationer, som ikke ere erhvervede ved anordnings-

mæssigt Udlaan, men udtrykkelig skjænkede til bestemte Legater. Regn-

skabet skal altid klart og tydelig udvise, at den samlede Obligationsmasse

svarer til de Legatkapitaler, som derunder ere indbefattede.

UMskr. 3. Marts 1855, UDir. Skr. 25. Jan. 1823.

§ 536.

For samtlige de Universitetets Legater den 12te April 1872 til-

horende kongelige Obligationer, med Undtagelse af de Moltkeske Legaters

Reservefond, er der udstedt et samlet Indskrivningsbevis, paa hvilket det er

bemærket, med hvor stort et Beløb hvert enkelt Legat eller Stiftelse er

berettiget.

UMskr. IB. Febr. 1872.

§ 537.

For alle Legater fores der i Kvæsturen en særskilt Hovedbog, i

hvilken hvert Legat har sin særskilte Konto, hvor dets Kapital anføres, med

Bemærkninger om de Aktiver, der tilhøre Legatet. Det aarlige Regnskab re-

videres og decideres paa sædvanlig Maade. Til Konsistorium afgives for

samtlige Legater og for Kommunitetet tvende aarlige Regnskabsoversigter som

særskilt cirkulere mellem Konsistoriums Medlemmer.

Resol. 2. Decbr. 183G § 5, UMskr. .'). Marts 1855, Kons. Skr. 11. Juni 1881,
fostr. 9. Juli 18»iK § 's og foriin § 11.

§ 538.

Bortgivelse af ledige Legatportioner sker, naar Vakance finder Sted,

regelmæssig i de sædvanlige Terminer. Ansøgningerne skrives paa ^ke-

\"i mer I. Univ 22
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mata, der ere fastsatte af Konsistorium. For Rejsestipendier er

det særlig bestemt, at der inden hvert Aars 1ste Maj skal træf-

fes Bestemmelse med Hensyn til de Rejsestipendier, som Konsistorium har

at bortgive, og som ellers i Følge Fundatserne skulde uddeles i Juni Ter-

min, og at Indstilling fra Konsistorium om Fordeling af Kommunitetets

Rejsestipendier inden samme Tidspunkt skal forelægges Ministeriet til Appro-

bation. Som Folge heraf skulle alle Ansøgninger om de nævnte Rejseunder-

støttelser være indgivne til Konsistorium inden hvert Aars 1ste Marts. For

Kommunitets- og Regensstipendiet samt for andre Stipendier, der før

Bekj. 13de Maj 1850 bortgaves Foraar og Efteraar, er det bestemt, at de,

efter den indførte Inddeling af det akademiske Aar, bortgives i den første

Maaned af de akademiske Halvaar, saaledes at Stipendiet regnes fra Be-

gyndelsen af ethvert af disse.

I en alfabetisk ordnet, efter et anordnet Skema indrettet Protokol

indføres alle Udnævnelser saa vel til Kommunitets- og Regensbeneficierne

som til Universitetets øvrige Stipendier, dog med Undtagelse af Sygelegater,

extraordinære Gratialer og Legater under 20 Kr., med Angivelse af Ud-

nævnelsernes Datum. Denne Protokol føres af en af Pedellerne. Bogsti-

pendierne indføres i en særlig Protokol, der ligeledes føres af en af

Pedellerne.

TJMskr. 9. Juli 1866, Kons. Bekj. 18. Oktbr. 1866, Bekj. 13. Maj 1850 § 7,

Concl. cons. 28. Marts 1883.

Concl. cons. 17. Marts 1847, Concl. cons. 8. Decbr. 1880.

3. Kommunitetet.

§ 539.

Af Kommunitetet uddeles følgende Universitetsunderstottelser, nem-

lig a) det ordinære Kommunitetsstipendium, /?) extraordinære Understøttelser

for islandske Lægestuderende, hvis Kommunitetsstipendier ere ophørte,

y) Understøttelser til Alumner ved det grønlandske Seminarium <?) extra-

ordinære Understøttelser til studerende, «) Understøttelser til Kandidater,

f) Rejseunderstøttelser i videnskabeligt Øjemed, ?/) Understøttelser til syge

Regensalumners Kur og Pleje, &) rentefrie Laan til studerende og /) middel-

bare Understøttelser ved Selskabet Philadelphia.

Uden for de egentlige Universitetsstuderendes Kreds ydes der af Kom-
munitetet Understøttelser til polytekniske Examinander, som ikke ere Stu-

denter, til Lægekandidater fra den islandske Lægeskole og til Alumner ved den

gejstlige Dannelsesanstalt paa Island.

§ 540.

Kommunitetet yder, bortset fra Udgifterne ved Regensen, hvorom

neden for, et Tilskud til den akademiske Skytteforening, og udreder Udgifterne

ved Universitetsaarbogen samt, i Følge historisk Oprindelse, det saakaldte Kom-
munitetsstipendium til Præsterne ved Trinitatis Kirke.

De aarlige Finanslore.
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a. Understøttelser til studerende.

«. Del ordinære Kommunitetsstipendium.

§ 541.

Portionen af det ordinære Kommunitetsstipendium udgjor 384 Kr.

aarlig.

De faste Portioners Antal er 130, hvortil komme 30 midlertidige

Portioner, bevilgede paa 8 Aar, fra 1881—82 at regne, efter hvilken

Tid de inddrages med 1 i hver Termin. I disse 130 faste Pladser ere

indbefattede samtlige privilegerede Stipendiepladser, dog saaledes, at naar

Antallet af privilegerede Stipendiater nogen Sinde paa en Gang overstiger 20,

formindskes Antallet af de ordinære uprivilegerede Stipendiater kun med 20,

saa at det ikke bliver ringere end 110, hvorimod der til at udrede Por-

tionerne til overtallige privilegerede Stipendiater bliver at bevilge det for-

nodne overskydende Beløb. Af det samme Beløb, der bevilges hertil, kan der

ogsaa af Ministeriet bevilges Understøttelser indtil samme Størrelse som de

ordinære Stipendier til islandske studerende, der ikke kunne gjore Krav paa

at behandles som privilegerede Kommunitetsalumner, for saa vidt der maatte

være særlig Anledning til saadan Understøttelse.

Regi. 11. Febr. 1848 §§ 1 og 2, Resol. 23. Febr. 1853, Finansl. f. 1875-76

(Univ. Aarb. f, 1871—73 S. 124 ff. og f. 1873—75 S. 151), Finansl. f. 1881—82, Finansl.

f. 1876—7 7.

§ 542.

Adgang til at søge det ordinære Kommunitetsstipendium har en-

hver studerende, der efter at have underkastet sig Afgangsexamen ved de

lærde Skoler eller Tillægsexamen ved Universitetet eller Præliminærexamen

efter Bekj. af 20de December 1833 er immatrikuleret som akademisk Borger

ved Universitetet under følgende Betingelser:

1) at han har Indfødsret;

2) at han har studeret 1 Aar ved Universitetet, hvorimod det ikke er for-

nødent, hverken til at erholde eller beholde Stipendiet, at Ansøgeren

skal have taget filosofisk Prøve. Under særdeles anbefalende Omstæn-

digheder er det tilladt at uddele Stipendier til studerende i deres første

akademiske Aar, eller endog strax efter deres Inskription, under For-

udsætning af, at de ved Afgangsexamen have opnaaet bedste Karakter

eller hvad der ved de andre Adgangsexamina dermed staar i Klasse;

3) at han, for saa vidt han søger Stipendiet, efter at have studeret ved

Universitetet, efter de Regler, der af Stipendiebestyrelsen nærmere ved-

tages og bestemmes, behørig godtgjør at have anvendt sin Tid paa en

rosværdig Maade til sine Studeringers Fremme. De herom vedtagne

Kegler gaa ud paa, at den akademiske Flid skal bevisliggjøres ved at

fremlægge enten Attest for at have bivaanet Forelæsninger eller Øvelser

6 Timer ugentlig, eller 2 Attester for Forelæsninger eller Øvelser, hvorhos

i det mindste 1 Attest skal være fra en i vedkommende Fag ansat Uni-

versitetslærer, medens den anden kan være fra en Privatdocent. Hvor

dette ikke præsteres, enten paa Grund af, at de Forelæsninger og

22*
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øvelser, der holdes, allerede ere hørte og benyttede, eller formedelst

Sygdom eller andre antagelige Grunde, skal dette oplyses ved skriftlig

Forklaring. For saa vidt akademiske Examina ere bestaaede, blive Ka-

rakterbeviser for disse at fremlægge.

4) at han tilvejebringer antagelige Trangsattester, affattede i den foreskrevne

Form, altsaa testimonium paupertatis, jfr. oven for § 524.

En Kandidat, der begynder et nyt Embedsstudium, er ikke udelukket

fra at soge Stipendiet, men er paa den anden Side ikke berettiget til at

fortsætte Nydelsen af Stipendiet, naar Embedsexamen og Faabegyndelsen af

det nye Studium falder før Udløbet af Stipendietiden..

Det Moltkeske og det Smithske Stipendium kunne ikke forbindes med
det ordinære Kommunitetsstipendiurn.

Regi. 11. Febr. 1848 § 3.

Regi. 11. Febr. 1848 § 3 Nr. 1.

Regi. 11. Febr. 1848 § 3 Nr. 2, jfr, foran § 176 og Lindes Medcl. f. 1819—56
S. 816-47.

Regi. 11. Febr. 1848 S 3 Nr. 2 jfr. Akad. Brug og Kons. Skr. 3. Febr. 1811.

Regi. 11. Febr. 1848 § 3 Nr. 3 jfr. Stipbestyr. Skr. 5 April 1848 (Univ. Aarb.

f. 1864—71 I S. 602 ff.).

Kons. Skr. 28. Marts 1868, Kons. Skr. 14. Febr. 1873.

Kons. Skr. 4. Oktbr. 1856 jfr. Fund f. J. L. Smiths Legat Nr. 5 (Lindes Medd.
f. 1849—56 S. 760;.

§ 543.

Privilegerede til at nyde Kommunitetsstipendiet ere følgende stude-

rende uden Hensyn til Trang:

1

)

alle islandske studerende, hvilke, naar de ankomme til Universitetet umiddel-

bart efter, at de i Reykjavik Skole have underkastet sig og bestaaet den der

saa vel for Skolens egne Disciple som for Privatdimissi foreskrevne Af-

gangsexamen, have, uden Hensyn til, hvilket Embedsstudium de vælge,

Ret til strax efter deres Inskription at nyde Kommunitetet (og Re-

gens), og det hvad enten de ere Sønner af indfødte Islændere, eller af

andre paa Island bosatte danske Undersaatter, hvilke vedblive at have

Ophold paa Island eller der ved Døden ere afgaaede. Saafremt Sønner

af Islændere maatte blive nedsendte til Danmark for her i en lærd

Skole at modtage Forberedelse til Universitetet, skal dem fremdeles

være forundt Ret til strax efter Inskriptionen som akademiske Borgere

at nyde Kommunitetet (og Regens), dog kun under den Betingelse, at de

ved Afgangsexamen have opnaaet første Karakter;

2) alle færøiske eller grønlandske studerende, hvad enten de ere Sønner af

kongelige Embedsmænd eller andre danske Undersaatter paa Færøerne

eller i Grønland, skulle, saa vel naar de ere dimitterede til Universitetet

umiddelbart fra disse Lande, som naar de ere nedsendte til Danmark

for her i en lærd Skole at modtage Undervisning, og i dette Tilfælde

til Afgangsexamen have opnaaet bedste Karakter, være berettigede til

strax efter deres Immatrikulation at nyde Kommunitetet (og Regens),

under Forudsætning af, at deres Forældre vedblive at have Ophold i

hine Lande eller der ved Døden ere afgaaede;

3) tvende af de studerende, som aarlig hidkomme til Universitetet fra Fre-

deriksborg lærde Skole, skulle fremdeles, under Forudsætning af, at de
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ved Afgangsexamen have opnaaci første Karakter, ligeledes være beret-

tigede til strax at nyde Kommunitetet (og Kogens).

Kogl. 11. Febr. 1818 § 4 jfr. UMskr. 4. Novbr. 1868, UMskr. 26. Novbr. 1869.

§ 344.

De privilegerede Kommunitetsalumner kunne forst gjore deres Ad-

komst gjældende til den forste almindelige Udnævnelse, efter at den paagjæl-

dende er kommet til Universitetet.

Med Hensyn til de islandske Studenters Privilegium i Følge Kegl.

11. Febr. 1848 § 4 Nr. 1 mbr. 1 er det paalagt Kektoren ved Keykjavik

lærde Skole hvert Aar at underrette de studerende, som have bestaaet Af-

gangsexamen, om, at det dem tillagte Privilegium efter den vedkommende

Bestemmelses Udtryk er afhængigt af, at de studerende ankomme til Uni-

versitetet umiddelbart efter, at de have bestaaet Afgangsexamen ved Skolen,

samt at Uddelingen af de fra 1ste September ledige Pladser foregaar i Slut-

ningen af September Maaned, saa at de studerende, som ville sikre sig, at

deres Andragender om at nyde Stipendiet fra 1ste September komme med i Be-

tragtning, maa indfinde sig ved Universitetet og immatrikuleres der inden

den 15de September samt strax gjøre Meddelelse herom til Provsten paa Ke-

gensen, jfr. i øvrigt forrige Paragraf.

Regi. 11. Febr. 1848 §§ 6—8, Stip.bestyr. Skr. 29. Jan. 1852 (Lindes Medd. f.

1849—56 S. 853).

Stip bestyr. Skr. 7. Apr. 1875 (Aarb. f. 1875- 76 S. 71 fif.), UMskr. 24. Juli 1875.

§ 545.

Stipendiet bortgives ordentligvis for 3 Aar, undtagelsesvis paa 4 Aar,

og kan gives paa 2 Aar til ældre studerende. Forlængelse paa V2 Aar kan

gives af Konsistorium, jfr. neden for. Den, der har erholdt Stipendiet, kan

vedblive at nyde det i den bestemte Tid, for saa vidt han ikke ved at for-

lade eller forsomme sine Universitetsstudier eller ved usædelig Vandel dertil

gjor sig uværdig og hans Trang til Stipendiet ikke forinden skulde ophore.

Herom ere Stipendiaterne pligtige 1 Gang hvert Aar at tilvejebringe Vidnes-

byrd paa den Maade og i den Form, som Stipendiebestyrelsen nærmere

foreskriver. 1 Henseende til Fliden iagttages det samme, som oven

for i § 542 er bemærket. Tiden for disse Attesters Indlevering er fastsat

til de første 8 eller 14 Dage efter Forelæsningernes Ophør den 9de Juni.

Kandidater, der i Juni Maaned underkaste sig Embedsexamcn med tilfreds-

stillende Udfald, ere fritagne for at fremlægge Flidsattest. For Alumner,

der studere Lægevidenskab, kan Bevis for at have taget den lægevidenskabe-

lige Forberedelses Kxamen træde i Stedet for Flidsattest i det Halvaar, i

hvilket Examen er fuldendt, forudsat, at mindst Haud illaudabilis 2di

gradus er opnaaet.

Stipendiet kan af Konsistorium fratages saa vel en privilegeret som

en ordinær Stipendiat, naar han dertil har vist sig uværdig eller naar hans

Trang dertil maatte ophore.

Ingen kan oppebære Stipendiet længere end til 1ste Marts eller 1ste

September, som følger nærmest efter, at han har bestaaet Embedsexamen
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eller anden afsluttende Prove. De, som underkaste sig Magisterkonferens

kunne ikke nyde Kommunitetet (og Regens) længere end til Udgangen af

den Maaned, som følger efter den, i hvilken de have afsluttet Konferensen.

Den, der indkaldes til militær Tjeneste, kan ikke nyde Stipendiet

længere end til den først paafølgende almindelige Udnævnelsestid, men har

Adgang til paa ny at erholde det for den tilbage staaende Tid ved indtræ-

dende Vakance. Dog er Konsistorium bemyndiget til, efter Indstilling af

Stipendiebestyrelsen, at bevilge, at Alumnerne beholde Stipendierne, naar de,

uagtet de ere tagne til Krigstjeneste, kunne fortsætte deres Studeringer, saa-

ledes at de opfylde de lovbestemte Betingelser. For Alumner, der aftjene

deres Værnepligt som Reserveofficerer, Læger eller Intendanturbetjente, kunne

Stipendierne, skjønt de vel beholde dem til første almindelige Udnævnelsestid,

dog, naar Belobet overstiger 64 Kr., oplægges og forst udbetales dem, naar

de igjen fra militær Tjeneste vende tilbage til Universitetet, hvorimod saadant

Oplæg ikke finder Sted for de Alumner, der paa Grund af bestaact Embeds-

examen fratræde Stipendierne ved næste Vakance.

Tilladelse til midlertidig uden for Universitetsferierne at forlade Kjo-

benhavn meddeles af Stipendiebestyrelsen. Islandske studerende tilstaas der

kun under aldeles særegne Forhold Tilladelse til at rejse hjem i de 2 første

Aar af deres Stipendietid og selv da kun under den Betingelse, at Stipendiet

ikke bliver udbetalt vedkommende, saa længe Rejsetilladelsen varer, men
først, naar han inden dennes Udløb vender tilbage til Universitetet. Und-

lader han dette, er det midlertidig tilbageholdte Stipendium forbrudt, og

kan uddeles til en anden studerende.

Regi. 11. Febr. 1848 § 5 jfr. Kesol. 24 Juni 1870, Bekj. 13. Maj 1850 § 7,

Stip.bestyr. Skr 5. Apr. 1848 (Aarb. f. 1864—71 I S. 602 ff.) og 31. Decbr. 1875 (Aarb.

f. 1875—76 S. 78), Lindes Medd. f. 1849—56 S. 846-47.
Kegl. 11. Febr. 1848 § 14.

Regi. 11. Febr. 1848 § 5, Bekj. 13. Maj 1850 § 7, Ko-ns. Skr. 17. Jan. 1852,

Kesol. 22. Maj 1860, Kons. Skr. 28. Marts 1868, Resol. 30. April 1869.

UMskr. 8. Decbr. 1849, UMskr. 27. Juni 1851, UMskr. 22. Marts 1864.

Stip.bestyr. Skr. 31. Decbr. 1875 (Univ. Aarb. f. 1875—76 S. 78 ff.)

§ 546.

Stipendiet uddeles 2 Gange om Aaret, nemlig i September og Marts,

saaledes at det regnes fra Begyndelsen af disse Maaneder. Udbetalingen

foretages af Regensprovsten ved Udgangen af hver Maaned. Naar lovlig Af-

gang finder Sted i den sidste Del af en Maaned, udbetales Stipendiet for

hele Maaneden.

Kegl. 11. Febr. 1848 § 6, Bekj. 13 Maj 1850 § 7, Resol. 22. Maj 1860, Lindes
Medd. f. 1849—56 S. 847.

§ 547.

Den, der vil søge om Stipendiet eller formener som privilegeret

dertil at have Adkomst, skal indgive sit skriftlige Andragende derom til

Regensprovsten, ledsaget af de Vidnesbyrd og Bevisligheder, som af Besty-

relsen ere eller blive foreskrevne for at give Vished om, hvorvidt de bestemte

Betingelser for at opnaa Beneficiet ere tilstede. Samtlige disse Andragender

blive inden den af Bestyrelsen dertil fastsatte Tid at indlevere til Regens-



175

provsten, som paaagter, at alle foreskrevne Oplysninger og Vidnesbyrd ere

meddelte eller vedlagte, eller i manglende Fald derom paaminder de paa-

gjældende.

Om Ansøgernes Flid, Forhold og Fremgang tilvejebringer Uegens-

provsten dernæst Fakulteternes Erklæringer. Ansøgningerne med Fakulteternes

Erklæringer og de Bemærkninger, hvortil han finder Anledning, indsender han

til Stipendiebestyrelsen.

Reol. 11. Pebr. 1848 § 7, Lindes Medd. f. 1849—56 S. 846, Stip.bestyr. Skr.

5. Apr. 1848 (Aarb. f. 1864—71 1 S. 602 ff.).

§ 548.

De hver Gang ledige Pladser besættes forst med de privilegerede,

som have meldt sig og behørig godtgjort deres Adkomst. I øvrigt bestemmer

blandt samtlige Ansogere Evne og Flid samt sædeligt Forhold og Trang Valget.

Til Iagttagelse af Lighed mellem Fakulteterne er det Vedtægt, at de vakante

uprivilegerede Pladser fordeles mellem dem i samme Forhold som der under

hvert Fakultet er Ansøgere med 1ste Karakter, fraregnet mulige Ansøgere

fra den sidst afholdte Afgangsexamen.

Regi. 11. Febr. 1848 § 8 og Vedtægt.

§ 549.

Uddelingen af Kommunitetets ordinære Stipendier sker ved en staa-

ende Bestyrelseskomite, bestaaende af 3 Professores consistoriales (Bestyrelses-

komiteen for Kommunitetets Stipendievæsen). Medlemmerne vælges af Kon-

sistorium paa 5 Aar, saaledes at 1 skal være af det theologiske, 1 af det

rets- og statsvidenskabelige Fakultet, medens den 3dje vælges frit uden Hensyn

til Fakultetet. Medlemmerne kunne gjenvælges.

Foruden at uddele Stipendier, har Stipendiebestyrelsen, der i Almin-

delighed varetager de Kommunitetets og Regensens Stipendievæsen vedkom-

mende Anliggender, at føre Tilsyn med Stipendiaterne og især omhyggelig

at vaage over, at ingen vedbliver at nyde Stipendiet, som dertil maatte vise

sig uværdig. Det tilkommer den derfor ogsaa at indeholde et Kommunitets-

stipendium indtil videre og at standse dets Udbetaling, for saa vidt det er

bundet til visse Betingelser, som ikke opfyldes.

Regi. 11. Febr. 1848 § 13, Resol. 13. Novbr. 1876.

§ 550.

Konsistorium, der har den overordnede Bestyrelse af Kommunitetets

og Kegensens Stipendievæsen, og til hvilket derfor Uestyrelseskomiteen har

at henvende sig med alle Indberetninger, Forestillinger og Andragender, som

vedkomme Stipendievæsenet, har, hvad det ordinære Stipendievæsen angaar,

Myndighed til at forlænge den for Stipendiets Nydelse fastsatte Tid (saa vel i de

Tilfælde, hvor Stipendietiden udlober, som naar paagjældende har taget Embeds-

examen), naar særdeles Omstændigheder derfor maatte tale, hvorved efter

vedtægtsmæssige Kegler ikke let anden Grund end Sygdom kommer i Betragt-

ning samt at fratage saa vel en privilegeret som en ordinær Stipendiat
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det ham forundte. Stipendium, naar han dertil har vist sig uværdig, eller

naar hans Trang dertil maatte ophøre. I ovrigt maa Spørgsmaal angaaende

Sager, som gaa ud paa andre Forandringer i eller Afvigelser fra de i Regle-

mentet af 11. Febr. 1848 om det ordinære Kommunitetsstipendium inde-

holdte Forskrifter indstilles til Ministeriets Afgjorelse.

Regi. 11. Febr. 1848 § 14 jfr. Resol. 24. Juni 1870, Stip.bestyr. Skr. 5. Jan.

1852 (Univ. Aarb. f. 18H4—71 1 S. H04) jfr. Kons. Skr. 17. Jan. 1852.

§ 551.

Af Kommunitetets samlede Lonningssum lønnes hvert af Medlemmerne

af Stipendiebestyrelsen med et Beløb af 200 Kr. Til Skriveri ved Stipendie-

bestyrelsen er der tillagt dem et Beløb af 100 Kr. af samme Sum, af

hvilken end videre lønnes et Bud.

Regi. 11. Febr. 1848 § 13, L. 25. Marts 1871 § 8, Finansl. f 1881—82.

p*. Extraordinære Understøttelser til islandske Lægestuderende
ved Universitetet.

§ 552.

Til islandske studiosi medicinæ et chirurgiæ, hvis Kommunitets-

beneficium er ophørt, kan der gives indtil 4 extraordinære Stipendieportioner

paa 400 Kr.

Adgangen til disse betinges af, at de paagjældende i deres Regenstid

ved Flid og god Opførsel have gjort sig værdige dertil. De bevilges af

Stipendiebestyrelsen, efter indhentet Erklæring af det lægevidenskabelige Fa-

kultet og Regensprovsten, for 1 Aar; dog kan Konsistorium under særegne

Omstændigheder, efter Indstilling fra Stipendiebestyrelsen, bevilge Forlængelse

af Stipendiet endnu for 1 Aar. Udbetalingen sker maanedsvis og iværk-

sættes af Regensprovsten. Stipendiet bortfalder efter fuldendt Embeds-

examen og kan fortabes efter de for Kommunitetets Stipendium gjældende

Regler.

Konsistorium er bemyndiget til af det samlede bevilgede Beløb und-

tagelsesvis at tilstaa enkelte af de ommeldte studerende Understøttelses-

portioner paa 500— 600 Kr., naar der dertil efter Omstændighederne findes

særlig Anledning, og der til en saadan Forhøjelse, formedelst Mangel paa

Ansøgere til Understøttelserne, haves Midler til Raadighed af det bevilgede

Beløb.

UMskr. 2. Oktbr. 1860, jfr. UMskr. 17. Jan. 186G og Finanslovene.

y> Understøttelser til Alumner ved det grønlandske
Seminarium.

§ 553.

Til 4 ved det grønlandske Seminarium antagne Alumner bevilges

der extraordinært 4 Stipendier af Størrelse som det ordinære Kommunitets-



177

stipendium (med Regens, for saa vidt Stipendierne ikke tildeles Alumner i

Grønland).

Regi. 11. Febr. 1848 § 15 jfr. Reskr. 8. Marts 1737, Reskr. 8. Novbr. 1737,

Reskr 0. Oktbr. 1771. Reskr. 7. Juli 1773, Fund. 25. Juni 1777 § 21 bogd, Stip.bestyr.

Skr. 5. April 1848 (Aarb. f. 1864—71 1 S. 602 lt), jfr. Finansl. f. 1865- GO, UMskr. 22.

Febr. 1883, Finansl. f. 1884—85.

d'. Extraordinære Understøttelser (Gratialer) til studerende.

§ 554.

Til extraordinære Understøttelser for trængende saa vel Kommunitets-

Alumner som andre studerende bevilges et Beløb, der af Stipendiebestyrelsen

fordeles i Summer fra 20—60 Kr., som der i Aarets Løb paa Grund af

særegne Omstændigheder maatte være Anledning til.

Af den bevilgede Sum, nu i alt 4000 Kr., er indtil 1000 Kr.

af Ministeriet midlertidig bestemt til Alumner paa Valkendorfs Kollegium.

Regi. 11. Febr. 1848 § 11, Finanslovene f. 1856—57, 1866—67 og 1881—82.

£• Understøttelser til Kandidater.

§ 555.

Til saadanne Kandidater, der have givet fortrinligt Haab om Frem-

gang i Videnskaberne, naar de tillige findes trængende, bevilges extraordinære

Understøttelser paa 200 Kr., hver Gang for 1 Aar. Det dertil bevilgede

Beløb udgjør aarlig 1000 Kr. Disse Understøttelser bevilges af Konsistorium,

som forinden indhenter Fakulteternes Erklæringer.

Regi. 11. Febr. 1848 §§ 12, 14, Resol. 2. Febr. 1849.

?. Rejseunderstøttelser i videnskabelige øjemed.

§ 556.

Rejseunderstøttelser i videnskabelige øjemed til yngre Videnskabs-

mænd bevilges af et aarligt Beløb paa 4000 Kr. af Ministeriet efter Kon-

sistoriums Indstilling. Samtlige Ansøgninger tilstilles Ministeriet. Naar

Valget mellem Ansøgerne har været tvivlsomt og der derom har rejst sig

Meningsulighed af nogen Betydning i Konsistorium, tilføjes en nærmere Be-

grundelse af det fremsatte Forslag. Udbetalingen af de bevilgede Understøt-

telser sker først, naar de paagjældende have gjort Anmeldelse om, at de staa

i Begreb med at tiltræde Rejsen. Portionernes Størrelse bestemmes i hvert

enkelt Tilfælde. Forend Konsistorium afgiver Indstillingen, indhentes Fakul-

teternes Erklæringer. Det er paalagt at afgive Indstillingen inden 1ste Maj

hvert Aar, se foran § 545.

Fast ansatte Universitetslærere ere udelukkede. Understøttelsen kan

forbindes med andre Rejsestipendier og kan gives liere Gange.

UMskr. 26. Juli 1853 jfr. de aarlige Finanslove, IMskr. 9. Juli 186G, Kons
Skr. 31. .Mints 1873.

Normer 1. I niv 23
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q* Understøttelser til syge Regensalumners Kur og Pleje.

§ 557.

Til syge Kegensalumners Kur og Pleje, saa vel paa Hospitaler som

uden for de egentlige Hospitaler, anvendes et Beløb, som er anslaaet til

600 Kr. aarlig. Udbetalingen sker i Henhold til Regensprovstens Attestation.

Regi. 11. Febr. 1848 §§ 10 og 13, Resol. 8. Juli 1874, Finansl f. 1881-82 og
Stip.bestyr. Skr. 5. Apr. 1848 (Univ. Aarb. f. 1864—71 I S. 002 ff).

#• Middelbare Understøttelser ved Selskabet Philadelphia.

§ 558.

Til Selskabet Philadelphia, hvis Formaal er at understotte trængende

studerende til Fuldendelsen af deres Studier, ydes aarlig af Kommunitetet

en Understøttelse af 2000 Kr.

Lindes Medd. f. 1857-63 S. 588—89, Finanslovene f. 1863—64 og 1870-71.

'. Rentefrie Laan til studerende.

§ 559.

Stipendiebestyrelsen er bemyndiget til at bevilge studerende, som

dertil findes kvalificerede, rentefrie Laan, ikke over 200 Kr., til deres Stu-

deringers Fortsættelse, paa kortere eller længere Tid, mod saadan Sikkerhed,

som Kvæsturen, af hvem de stipulerede Afdrag ville være at modtage eller

indkræve, maatte finde antagelig. Det maa i slige Tilfælde i Almindelighed

anses tilstrækkeligt, at der for Laanet stilles antagelig Selvskyldnerkavtion.

En stræng Iagttagelse af Lovgivningens almindelige Forskrifter om Gjæld, der

gjøres af umyndige, kan undlades i de Tilfælde, hvor saadant vilde medføre

uforholdsmæssig Bekostning eller Vidtløftighed. Disse Laan behandles som

andre Udlaan af Stiftelsens Midler, saaledes at først naar Tab i et enkelt

Tilfælde skulde opstaa for Stiftelsen af et saadant Udlaan, afskrives sammes

Beløb paa den til Understøttelse for studerende normerede Sum.

Det samlede Beløb af, hvad der i alt ved slige Udlaan paa engang

maa udestaa af Stiftelsens Midler, maa ikke overstige 2000 Kr.

UDir. Skr. 16. Juli 1844, TJMskr 2. Novbr. 1849.

b. Understøttelser for IJcke-studerende*

u Understøttelser til polytekniske Fxaminander.

§ 560.

Til polytekniske Examinander, der ikke ere Studenter ved Kjøben-

havns Universitet, men som med fortrinlig Flid og Dygtighed arbejde paa
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deres videnskabelige Uddannelse, bevilges der af Kommunitetets Midler on aarlig

Sum af 3000 Kr., der uddeles i 10 Portioner å 300 Kr. Den Del af Belobet,

hvorfor der ikke maattc være Anvendelse til dette Øjemed, tjener til For-

øgelse af det til Gratialer paa Kommunitetets Budget bevilgede Belob. Under

særegne Omstændigheder er det tilladt at tildele en enkelt Stipendiat 2

Portioner.

TJMskr. 22. Juli 1863 §§ 1, 2 og 6 jfr. de aarlige Finanslove.

§ 561.

Ansøgningerne om disse Stipendier indgives til Læreanstaltens Be-

styrelse. Efter Bortgivelsen giver Bestyrelsen Konsistorium Underretning om,

hvor mange Stipendier der ere uddelte og hvem de ere tillagte, ligesom den

meddeler Konsistorium, naar et tildelt Beløb af en eller anden Grund ikke

kommer til Udbetaling,

Stipendierne bortgives for et Aar ad Gangen og udbetales med Vi 2

maanedlig. Den Stipendiat, som ved fortsat Flid har gjort sig værdig dertil,

kan efter derom indgiven Ansogning vente Fornyelse for et paafolgende Aar.

Ordentligvis kan ingen oppebære Stipendiet i mere end 2 Aar.

TJMskr. 10. Marts 1884 jfr. UMskr. 22. Juli 1863.

fi> Understøttelser til Kandidater fra den islandske
Lægeskole.

§ 562.

Af det samme Beløb, hvoraf det oven for i § 552 omtalte Beløb

til islandske studerende udredes, bevilges ogsaa Understøttelser for Læge-

kandidatcr fra den islandske Lægeskole til deres Ophold paa den her værende

Fødselsstiftelse for at gjennemgaa et klinisk Kursus samt for i nogen Tid

at besøge de her værende Hospitaler og Apotheker.

Finansl. f. 1873— 74, Anni. til Finanslovforsl. f. 1877-78, UMskr. 19. Jan. 1876,

Bekj. 31. Oktbr. 1871.

§ 563.

For disse Understøttelser gjælde følgende nærmere Regler:

1) Understøttelsen udbetales Stipendiaten af Kommunitetets Kasse

direkte, ved maanedlige Bidrag til deres Underholdning fra den Dag,

de godtgjøre at have begyndt paa den Uddannelse her i Staden, til

hvilken Understøttelsen ydes.

2) Understøttelsen ydes til Deltagelse i et klinisk Kursus paa Fødsels-

stiftelsen samt for at frekventere de her værende Hospitaler og Apo-

theker, ligegyldig, hvilke af disse Steder der forst frekventeres.

3) Storreisen af den maanedlige Understøttelse fastsættes til 50 Kr., der

udbetales den 1ste i hver Maaned forud, og anvises for 1 Maaned ad

Gangen.

4) Understøttelsen tilstaas, for saa vidt den hertil bevilgede Sums Størrelse

og oprindelige Bestemmelse tillader det, regelmæssig af Konsistorium for

23*
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en Tid af indtil 8 Maaneder; i Følge Indstilling fra Eforus kan der dog

under samme Forbehold tilstaas Forlængelse.

5) Konsistorium vælger en Eforus, der paaser, at Kandidaterne benytte Op-

holdet paa den ved Understøttelsen forudsatte Maade og i ovrigt staar

disse bi med Kaad og Vejledning, rekvirerer den tilstaaede maanedlige

Understøttelse anvist vedkommende til Udbetaling paa Universitets-

kvæsturen, efter at have forvisset sig om, at de vedblivende opfylde For-

udsætningerne, samt indstiller til Konsistorium om Forlængelse i en-

kelte Tilfælde af Understøttelsen ud over de regelmæssige 8 Maaneder,

efter at have søgt Oplysning, om Kontoen tillader dette.

UMskr. 19. Jan. 1876.

y- Understøttelser til Alumner ved den gejstlige Dannelses-
anstalt paa Island.

§ 564.

Til 3 Alumner ved den gejstlige Dannelsesanstalt paa Island be-

vilges aarlig Understøttelser å 200 Kr.

Jfr. de aarlige Finanslove.

4. Regensen og Kollegierne,

a. Regensen.

« Almindelige Kegler.

§ 565.

Kegensen er en med Kommunitetet forbundet Stiftelse med Friboliger

for studerende. Stiftelsen rummer Bolig for 100 Alumner, dels som Boliger

paa 2 Værelser, bestemte til fælles Bolig for 2 Alumner, dels som Eneværelser.

Foruden Fribolig yder Regensbeneficiet Brændsel, beregnet for hver Kakkel-

ovn til 1V2 Favn Brænde aarlig, samt Regensstipendiet, 96 Kr. aarlig. Alum-

nerne have tillige Adgang til at benytte de fælles Indretninger, saasom Læse-

indretningen, Badekammeret 0. s. v. Forskjellige privat stiftede Legater ere

knyttede til Regensen, saaledes at Legatportionerne tilfalde Regensalumner.

Regi. 11. Febr 1848 § 9, UMskr. 5. Apr. 1872 jfr. Finansl. f. 1873—74 og

1875—76.

§ 566.

Regensbeneficiet skal ordentligvis være forbundet med Kommunitets-

stipendiet, saa at Kommunitetsalumnerne enten erholde Regensen i Forbin-

delse med Kommunitetsstipendiet, naar dette tildeles dem, eller, for saa

vidt dette af Mangel paa Plads ikke kan ske, senere dertil oprykke, efter-

haanden som Pladser paa Regensen blive ledige, og de beholde da Regensen

kun saa længe de nyde Kommunitetet. Foruden dem, der som privilegerede
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til det ordinære Kommunitetsstipendiuin efter foranforte Bestemmelse ogsaa

ere privilegerede til Kegensbeneficiet, ere end videre 4 Regenspladscr forbeholdte

grønlandske Alumner, naar saadanne lindes. Pladser paa Regensen, som ere

ledige af Mangel paa Ansogere blandt Kommunitetsalumnerne, er Stipendie-

bestyrelsen bemyndiget til for en Tid af
l
/s Aar at bortgive til andre stu-

derende, under Forudsætning i øvrigt af, at disse efter Hegl. ll.Febr. 1848

dertil ere kvalificerede (extraordinære Regensalumner).

Ved Siden af den Grænse for Regensbeneficiet, som følger af dets

Forbindelse med Kommunitetsstipendiet eller af den nys givne Regel, med-

fører Universitetsfundatsens almindelige Regel om 5 Aar som den længste

Tid for Bolig paa Universitetets Kollegier, at tidligere Plads paa et andet

Kollegium kan begrunde Ophøret af Regensbeneficiet før Kommunitets-

stipendiets Ophør. Dog kan der, naar Forholdene tilraade det, gives Dispen-

sation herfra af Ministeriet. Regensbeneficiet kan i intet Tilfælde nydes af

den, som ved den militære Stilling er hindret i at bo paa Regensen.

Regi. 11. Febr. 1848 § 9, Stip.best. Skr. 5. Apr. 1848 (Aarb. f. 1864—71 1 S.

602 ff.), Resol. 24. Juni 1870.

Kons. Skr. 5. Juni 1852, UDir. Skr. 3. Marts 1832, Resol. 14. Septbr. 1833,
Resol. 4. Jan. 1834, UMskr. 27. Juni 1851.

§ 567.

Med Hensyn til Adgang til Regensbeneficiet saa vel for privilegerede

som for de øvrige studerende, Betingelserne, hvorunder det kan erholdes og

Maaden, hvorpaa det søges, gjælde de samme Regler, som ere fastsatte for

Kommunitetsstipendiet.

Nærmere Regler om Alumnernes Forhold og Pligter (Bortrejse fra

Regensen, Indflytning og Omflytning, den daglige Orden, Forholdet til Port-

neren, Sammenkaldelsen af Møder m. m.) ere fastsatte af Stipendiebestyrelsen.

Regi. 11. Febr. 1848 § 9 St. 2.

Forholdsregler af 8. Septbr. 1880, jfr. UMskr. 20. Oktbr. 1883.

/?. Læse lok ålet.

§ 568.

Den tidligere Regenskirke er omdannet til Læselokale med Kon-

versationsstue. Til dette er henlagt den fornødne Brændselsforsyning af Kom-
munitetet. Til Læselokalets Forsyning med Bøger og Tidsskrifter bidrager

Kommunitetet 1000 Kr. aarlig.

For den daglige Orden i Læsestuen og for Udlaan af Bøger ere de

nærmere Bestemmelser fastsatte af Stipendiebestyrelsen.

Resol. 1. Jan. 1839. Finanslovene f. 1860—61 og 1876-77, UDir. Skr. 26.
Novbr. 1831.

Bestemmelser af 18. Novbr. 1874.

/• Bestyrelse, Funktionærer og det underordnede
Personale.

§ 569.

Bestyrelsen af Regensen udøves af Bestyrelseskomiteen for Kom-
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iiiunitetets Stipendievæsen. Det umiddelbare Tilsyn med Stiftelsen og Alum-

nerne paahviler Regensprovsten. Til denne Plads, til hvilken alle Univer-

sitetets Professorer have Adgang, udnævner Ministeriet efter Konsistoriums

Indstilling en Professor ved Universitetet. Denne lønnes af Kommunitetets

samlede Lønningssum med 600 Kr. samt Fribolig, for hvis Vedligeholdelse

de sædvanlige Regler gjælde, og 10 Favne Brænde, som han selv besørger

savet og hugget. Til Skriveri har han Andel i det Stipendiebestyrelsen hertil

tillagte Beløb.

De øvrige Embedsmænd og Betjente udnævnes af Konsistorium.

Regi. 11. Febr. 1848 § 13, Reskr. 6. Juni 1696, Fund. 7. Maj 1788 VI § 2 Nr.

3, Resol. 15. Septbr. 1829, UMskr. 18. Febr. 1859, UMskr. 19 Septbr. 1871, UMskr. 31. Oktbr.

1876, Resol. 13. Novbr. 1876, Stip.bestyr. Skr. S.Apr. 1848 (Aarb. f. 1864—71 I S. 602 fif.).

UDir. Skr. 10. Decbr. 1844.

§ 570.

Foruden de Pligter, der paahvile Regensprovsten for Regensens Ved-

kommende, paahviler det ham end videre med Hensyn til Kommunitets-

stipendiet: at modtage alle Andragender om dette, at paaagte, at alle fore-

skrevne Oplysninger og Vidnesbyrd ere meddelte og vedlagte og i manglende

Fald derom paaminde de paagjældende, at indhente Fakulteternes Erklæringer

om Ansøgningerne og derefter med de Bemærkninger, hvortil han finder An-

ledning, indsende dem til Stipendiebestyrelsen, at modtage og til Stipendie-

bestyrelsen indsende de aarlige Vidnesbyrd, som det paahviler Regensalum-

nerne at fremskaffe, samt at foretage de maanedlige Udbetalinger til

Alumnerne.

Reskr. 6. Juni 1696, Regi. 11. Febr. 1848 §§ 5-7.

§ 571.

Til i Regensprovstens Forfald at føre Tilsyn med den daglige Orden

paa Regensen samt forestaa Læsestuen og Bibliotheket er ansat en Vice-

inspektør. Han antages af Konsistorium og skal være en ældre og værdig

Akademikus. Til Pladsen vil i Regelen en ugift blive valgt; dog kunne

efter Omstændighedene gifte Ansøgere ansættes. Der er tillagt Viceinspektør

Fribolig paa Regensen paa 3 Værelser med frit Brænde og Løn af Kom-

munitetets samlede Lønningssum, For hans Forhold er af Konsistorium

fastsat en Instrux.

UDir. Skr. 24. Septbr. 1831, UMskr. 4. Decbr. 1873, UMskr. 14. Jan. 1874, Instr.

29. Jan. 1874.

§ 572.

En Læge ved Regensen, der tillige fungerer ved Kollegierne, ansættes

af Konsistorium. Det paahviler denne at tilse dem af Alumnerne og Be-

tjentene, hvis Sygdoms Beskaffenhed ikke er af den Natur, at de bør ind-

lægges paa Hospitalet. Han lønnes med 600 Kr. aarlig af Kommunitetets

samlede Honorarsum. Hans Pligter ere fastsatte ved en af Konsistorium

udfærdiget Instrux.

Resol. 9. Juli 1831, Resol. 10. Apr. 1848, L. 25. Marts 1871 § 9, Instr. 3.

Jan. 1845.
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§ 573.

Ved Regensen er fremdeles ansat:

Regensportneren, hvem der foruden fast aarlig Lon af Kommunitetets

samlede Lenningssum er tillagt Fribolig og 2 Favne Brænde samt et Hel oh

til en Karls Kost; han antages af Konsistorium;

antages af Stipendiebestyrelsen og lønnes af Kom-
5 Regenskoner .... ; , T .

, „ ,, munitetets samlede Lonningssum.
1 Nattevagt

Den nu værende Portners Forhold er ordnet ved en Instrux, der er

givet af Stipendiebestyrelsen,

Resol. 27. Decbr. 1836, Rcsol. 15. Oktbr. 1847, Instr. 20. Febr. 1874.

§ 574.

Til Benyttelse af Alumnerne er der antaget et Antal af 7 Karle

— der dog kan forøges til 9 — som lønnes af Alumnerne. Disse ere ene-

berettigede til at opvarte Gaardens Alumner. For deres Forhold til Alum-

nerne, Lonningsforhold m. m., gjælde Kegler, der ere fastsatte ved Reglement

og Vedtægter af Alumnernes Generalforsamling, med Stipendiebestyrelsens Ap-

probation. Forandringer i Reglementet, som vedtages af Generalforsamlingen,

faa først Gyldighed, naar de erholde Stipendiebestyrelsens Sanktion.

§ 575.

Som en Kommunitets-Stiftelse afholdes alle Udgifter ved Regensen

af Kommunitetet, særlig med Hensyn til Lønninger, Brændsel, Rengjøring

og Bygningsudgifter.

De for Kommunitetets økonomiske Styrelse ved Kvæsturen gjældende

Regler finde ogsaa Anvendelse paa Regensen.

Jfr. de aarlige Finanslove.

h. Kollegierne.

§ 576.

Foruden Regensen er der ved Universitetet 3 andre, ved private Do-
nationer grundede Stiftelser- med Friboliger for studerende, nemlig Valken-

dorfs Kollegium, Borcks Kollegium eller Kollegium Mediceum og Kiers Kol-

legium. Hvert af disse Kollegier udgjør en selvstændig Stiftelse, hvis

Formue forvaltes paa samme Maade som Legaternes Formue. Dog er Kom-
munitetet gjentagne Gange, i Følge særegne Bevillinger, kommet dem til

Hjælp, særlig ved større Byggeforetagender. Tillige er den af Kommuni-
tetets samlede Honorarsum vederlagte Læge ved Regensen Læge for disse Køl-

legiers Alumner og Betjente.

Den længste Tid, hvori Bolig paa noget af disse Kollegier kan nydes,

er den almindelige af 5 Aar, med mindre af særlige Grunde Dispensation

erholdes. Ogsaa ved Overflytning fra et Kollegium til et andet skal denne
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Grænse iagttages Den med Hensyn til Stipendier gjældende Regel, jfr. foran §
523, at ingen, der har Betjening eller Plads og Indkomster andetsteds, maa
nyde et Stipendium, gjælder ogsaa for Kollegier; saa snart en Alumnus bliver

forsørget andetsteds, maa han forlade Kollegiet.

Konsistorium varetager Kollegiernes Bestyrelse. For hvert af Kol-

legierne vælger det en Eforus blandt Professorerne til den umiddelbare Bestyrelse og

Tilsyn. Paa hvert af Kollegierne er det nærmeste Tilsyn med den alminde -

lige Orden og Bygningerne overdraget en af Alumnerne som inspector col-

legii. Inden for de af de gjældende Forskrifter og Styrelsen satte Grænser

ordne i øvrigt Alumnerne de rent indre Anliggender ved Beslutninger, tagne

paa Generalforsamlinger af x^lumnerne.

Tilladelse til at være fraværende fra Kollegiet meddeles for kortere

Tid af Eforus, for længere Tid af Konsistorium.

Ingen Alumnus maa have nogen, der ikke er Alumnus, boende hos

sig. Undtagelse herfra er alene gjort med Hensyn til Brødre, der ere Stu-

denter og kun i Følge Kontubernalens Samtykke.

Valg af Bolig sker efter Anciennetet, dog for saa vidt der er for-

skjellige Klasser af Boliger, kun inden for hver Klasse. Ere to udnævnte

paa samme Dag, er den ældst, hvis Plads først har været opslaaet.

Fund. 16. Juli 1595. Fund. 29. Juli 1689, Fund. 29. Novbr. 1691, Resol.

10. Apr. 1848.

Fund. 7. Maj 1788 VI § 2 Nr. 4 og 5 jfr. UMskr. 19. Apr. 1851 og Kons. Skr.

23. Maj 1868, UDir. Skr. 3. Marts 1832, Resol. 14. Septbr. 1833, Resol. 4. Jan. 1834.

Kollegiernes Fundatser og Vedtægt.
Kons. Skr. 3. Novbr. 1881.

Kons Skr. 28. Avg. 1872, Kons. Skr. 28 Marts 1878, Skr. fra Eforus for Elers

Kollegium 19. Marts 1868.

Resol. af Eforus for Elers Kollegium 12. Septbr. 1797 § 3, akad. Vedtægt.

«) Valkendorfs Kollegium.

§ 577.

Paa Valkendorfs Kollegium findes Boliger (Eneværelser) for 21 Stu-

denter. Foruden Fribolig nyde Alumnerne visse fælles Fordele, saasom

Haven, Læsestuen, samt et Pengestipendium (48 Kr. aarlig), der imidlertid

paa Grund af Kollegiets slette økonomiske Forfatning i længere Tid ikke har

været udbetalt, og Adgang til visse, for Kollegiets Alumner bestemte Legater.

Af Ministeriet er indtil 1000 Kr. aarlig af Kommunitetets Konto for extra-

ordinære Understøttelser til studerende midlertidig bestemt til Alumnerne,

jfr. foran § 554. Til Oplæg skal Eforus aarlig indbetale Kenten af den i

Kollegiets Fundats bestemte Fremvæxtkapital 4590 Kr. Denne Indbetaling

er dog foreløbig standset saa længe, indtil det Laan, der er optaget til

Kollegiets Ombygning, er afbetalt og Kollegiets Kapital derved restitueret.

Den Professorernes Distributs samt Eforus tilfaldende Andel af Renten af

Kollegiets Kapital er foreløbig frafaldet, og 200 Kr. lægges aarlig til Kol-

legiets Hovedkapital, indtil Kollegiets Gjæld er tilbagebetalt, eller indtil

Konsistorium paa ny tager Kollegiets finansielle Stilling under Overvejelse.
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Paa en til Kollegiet stodende Ejendom hviler en Servitut, paalagt

i Kollegiets Interesse.

Fund. 16. Juli 1595, Concl. cons. 13. Juli 1844, UMskr. 30. Septbr. 1863 UMskr.
21. Apr. 1866, Kons. 8kr. 16. Juli 1844, Kons. Skr. 27. Jan. 1866.

Kons. Skr. 20. Apr. 1866, Kons. Skr. 22. Apr. 1871.

Kons. Skr. 7. Marts 1866.

§ 578.

Adgang til at erholde Plads paa Kollegiet have fattige, skikkelige

og flittige Studenter i Almindelighed. Dog iagttages det, at der saa vidt

muligt ved Pladsernes Besættelse tages ligeligt Hensyn til alle Hovedstudier,

i Forhold til de studerendes Antal i hvert af disse, og at Pladserne hellere

tilstaas yngre, dertil kvalificerede studerende end ældre, der ere nærved

Embedsexamen.

Pladserne bortgives af Konsistorium efter Indstilling af Eforus.

Skr. fra Eforus af 18. Jan. 1839 og akad. Sædvane.

§ 579.

For utilborlig Opførsel eller Uflid i deres Studeringer skulle Alum-

nerne miste Pengestipendiet eller efter Omstændighederne udvises af Kol-

legiet. Tilladelse til at rejse bort kan meddeles af Konsistorium for en Tid

af indtil 12 Uger. Længere Fraværelse medfører Pladsens Fortabelse. Under

samme Straf er det Alumnerne forbudt at holde nogen Børneskole, Drik,

Gjæstebud eller noget saadant Samkvem paa deres Kammer. Ligeledes skal

den udvises, som udebliver af sit Kammer om Natten, naar Paamindelse af

Eforus har været frugtesløs.

Regler 24. Marts 1599, Punkter 1. Maj 1816.

§ 580.

Inspektor vælges af Alumnerne under Efori Approbation. For de

hermed forbundne Forretninger er der ved Fundatsen tillagt ham et Tillægs-

stipendium af Vi Portion; men som Levning fra den Praxis, at den ældste

Alumnus altid var Inspektor, har det været Brug, at denne oppebærer Tillægs-

stipendiet, selv om en anden vælges til Inspektor, hvorved dog dennes Ret

til at gjore sit Krav gjældende ikke er ophævet. Paa Grund af Kollegiets

slette økonomiske Forfatning har dette Tillægsstipendium imidlertid ikke i

længere Tid været udbetalt. Inspektors Pligter ere nærmere bestemte ved en

af Eforus fastsat Instrux.

lund. 16. Juli 1595, Regler 24. Marts 1599, UMskr. 12. Oktbr. 1848, Concl.

cons. 13. Juli 1814.

§ 581.

Kollegiets Kapital udgjor for Tiden 47,300 Kr.; af Legaternes Over-

skudsfond ydes et aarligt Tilskud af 150 Kr. til dets Læsestue.

Kons. Skr. 8. Marts 1883.

§ 582.

Ved Kollegiet er af Konsistorium ansat en Portner, hvis Forhold nær-

mere er ordnet ved en af dette fastsat Instrux.

Alumnernes Betjening sker i Følge privat Overenskomst.

Instr. 12. Jan. 188:t.

Normer i i niv 24
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/?. Borcks Kollegium.

§ 583.

Paa Borcks Kollegium rindes Boliger (hver indeholdende 2 Værelser) for 16

studerende. Foruden Fribolig nyde Alumnerne visse fælles Fordele, saasom Haven,

Læsestuen, det store Avditorium, samt et Pengestipendium og Adgang til

nogle, for Kollegiets Alumner bestemte Legater. Stipendiet udgjør for Tiden

80 Kr. aarlig; heri fradrages 24 Kr. aarlig, som af Eforus udbetales til

Portneren. Fra gammel Tid have Universitetspedellerne Ret til at mod-

tage af hver Alumnus ved Distribatsen 2 Mark 2 Sk. og Portneren 3 Mark

af hver Portion (nu henholdsvis 11 Kr. 32 ø. aarlig til hver af Pedellerne

og 32 Kr. aarlig til Portneren). Indtil videre udredes disse Beløb af Kol-

legiets Kasse uden Afkortning i Stipendiaternes Portioner.

Fund. 29. Juli 1689, Concl. cons. 29. Juni 1836.

§ 584.

Adgang til at erholde Plads paa Kollegiet have fattige, gudfrygtige

og lærde Studenter. Af disse skulle 10 være Theologer, 1 Kemiker,

1 Botaniker, 1 Mathematiker og 3 Filologer. Dog er det ikke herved

nogen forment at lægge sig efter andre Studier efter Tilbøjelighed. Som

Følge heraf have theologiske Kandidater, som agte at studere Retsviden-

skaben, været anerkjendte for berettigede til Adgang til Kollegiet. Til Filo-

logien henregnes et Studium, som udelukkende eller i alt Fald for en væ-

sentlig Del er rettet paa Sprogene og i Særdeleshed de gamle Sprog i Forbin-

delse med den dertil hørende klassiske Literatur. Yderligere Betingelse for

Adgangen er Indfødsret og at vedkommende, hvis han har underkastet sig

filosofisk Prøve, ikke har under mg, jfr. foran § 521. Til 2 Alumnus-

pladser have Studenter fra Ribe Skole fortrinlig Adgang, saafremt de nogen-

ledes dygtige dertil befindes, og selv om de i øvrigt maatte staa tilbage for

andre Ansøgere. Disse Pladser kunne ikke tildeles andre Ripensere end dem,

der lægge sig efter et af de i Fundatsens § 5 nævnte Studier. I øvrigt

skal Konsistorium vælge den dygtigste af dem, som Eforus indstiller. Her-

ved iagttages det med Hensyn til den fortrinlige Karakter, som Universitets-

fundatsen tillægger Bolig paa Borcks Kollegium, og Boligens Beskaffenhed,

at Kandidater eller videre komne, som fortsætte deres Studier, have Fortrin

fremfor dem, der endnu ikke have aflagt afsluttende Prøve, og blandt Kan-

didater atter de, der have opnaaet 1ste Karakter, fremfor dem, der have op-

naaet 2den Karakter. I Overensstemmelse hermed forstaas Trangsbetingelsen paa

den friere Maade, der gjælder for Rejsestipendier og andre Stipendier for

videre komne, jfr. foran § 523.

Fund. 29. Juli 1689, Jur. Fak.Betænkn. 9. Septbr. 1841, Kons. Skr. 16. Decbr.
1874, Concl. cons. 7. Jan. 1829.

§ 585.

Beneficiet fortabes af den, der viser sig uskikkelig. Det er i saa

Henseende bestemt, at den paagjældende efter 2 Paamindelser af Eforus

bliver at udvise af Kollegiet, med Konsistoriums Villie og Videnskab. Eforus
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har Tilsyn med Alumnernes Flid og paaser særlig med Hensyn til Bortrejse

fra Byen uden for Ferietiderne, at den ikke overstiger 3 å 4 Uger om
Aaret, med mindre uafvendelig Nødvendighed maatte indtræde. Tilladelse

til at være længere Tid borte maa gives af Konsistorium. Den fraværende

nyder i sin Fraværelse ikke Pengestipendiet. Det er Alumnerne forbudt at

holde Borneskole i deres Kammer, at holde Drik, Gjæstebud eller noget saa-

dant Samkvem med Dobbel og at blive ude om Natten.

Artikler 29. Juli 1689.

§ 586.

Inspektor vælges af Alumnerne, med Approbation af Eforus, for 1 Aar

ad Gangen, dog at Gjenvalg kan finde Sted, hvilket nu i Folgc Brug er

stiltiende. Vælges kan kun den, der har været Alumnus i 1 Aar. In-

spektor oppebærer pro inspectoratu
lk Stipendium som Tillæg.

Kons. Skr. 9. Dccbr. 1848.

§ 587.

Kollegiets Kapital udgjor for Tiden 81,324 Kr. 77 ø.

§ 588,

Ved Kollegiet er af Konsistorium ansat en Portner, hvis Forhold

nærmere er ordnet ved en af dette fastsat Instrux.

hii.tr. 5. Marts 1884.

¥• Elers Kollegium.

§ 589.

Paa Elers Kollegium findes Boliger for 23 studerende, der bekjende

sig til den kristelige Religion. Boligerne henføres til 3 Klasser: 15 Alum-

nuspladser, 4 Kontubernalpladser og 4 Enepladser, hvis Ihændehavere erlægge

5 Kr. maanedlig til Kollegiets Kasse. I samme Kasse indflyder ogsaa det

tidligere med Alumnuspladserne forbundne Stipendium, hvorimod Kollegiet til

Gjengjæld udreder hele Lønningen til Portneren og Karlen, og bestrider Ud-

gifterne til Haven og den med Kollegiet forbundne Læsestue. Alumner, der

studere Rets- eller Statsvidenskab, have Adgang til et med Kollegiet for-

bundet Stipendium. Professorernes Distributs af Elers Kollegium er, indtil

Kollegiet har opnaaet en bedre økonomisk Forfatning, Halvdelen af dens

fundatsmæssige Størrelse. Til hver af Universitetspedellerne yder Kollegiet

aarlig 8 Kr.

Fuml. 29. Novbr. 1691, Coucl. cons. 11. Juli 1810 jfr. Fund. 7. Maj 1788 VI
§ 2 Nr. 6, Resol. 12. Juni 1837, UDir. Skr. 14. Novbr. 1837, Kons. Skr. 23. Novbr. 1883.

§ 590.

Af Alumnerne skulle 7 være Theologer, 2 Medicinere, 2 studere

Historie, Stats- eller Retsvidenskab, 2 Mathematik, 2 klassisk Filologi. De

øvrige 8 Pladser bortgives uden Hensyn til Ansogernes Studiefag. For

24*
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saa vidt Fundatsen nærmere bestemmer den Gren af Faget, vedkom-

mende skal dyrke, er dette sat ud af Brug ved Afskaffelsen af de Alumnerne

tidligere paalagte Disputationer. Naar der blandt Ansøgerne om en

Eneplads paa Kollegiet findes Kandidater, der agte at fortsætte deres

Studier efter endt Embedsexamen og i øvrigt have de udfordrede Egenskaber,

skulle disse have Fortrin. Til at udnævnes kræves, at vedkommende er født

i Riget af danske Forældre og er bekjendt for gudfrygtigt og skikkeligt Levned.

Kun studerende af Folkekirken kunne udnævnes. Til de theologiske Pladser

kræves som Regel, at vedkommende har bestaaet den theologiske Embeds-

examen med 1ste eller 2den Karakter; har imidlertid ingen saadan Kandidat

meldt sig, kan Pladsen bortgives til en studiosus theologiæ. For studerende

af Stifterens og hans Hustrus Familie gjælde dog kun, naar Fagfordringerne

ere opfyldte, de almindelige Betingelser efter Universitetsfundatsen. Ere disse

Betingelser opfyldte, have de Fortrin fremfor alle andre studerende, dog med

Hensyn til Enepladserne med den Begrænsning, som følger af, at Kandidater

foretrækkes for andre Ansøgere. Hvis studerende af begge Familier ønske

Plads paa Kollegiet, have de skiftevis Fortrin.

Fund. 29. Novbr. 1691, Resol. 15. Febr. 1856, Kons. Skr.3. Juli 1841, Selmers
Aarb. f. I8b8 S. 114 og f. 1846 S. 64, Resol. 8. Juli 1878 § 1, Kons. Skr. 23. Novbr. 1883,

Efori Skr. 4. Marts 1873 jfr. Skr. 26. Novbr. 1854.

§ 591.

Med Hensyn til de 15 Alumnuspladser have Stifteren og hans

Hustrus Paarørende, som ere udi publike Bestillinger eller hæderlig Stand,

være sig Mænd eller Kvinder, som bo i Riget, Ret til at nominere for

Konsistorium, som derefter udnævner. Om Betydningen af Konsistoriums

Udnævnelsesret lige over for de Paarørendes Nominationsret har der af Fa-

milien og Konsistorium været gjort modsatte Opfattelser gjældende, der dog

i lange Tider ikke have ført til nogen Konflikt

Del; Paarørendes Ret udøves skiftevis af den fornemste og ældste

i hver Familie. Retten kan udøves, uagtet paagjældende har Ophold uden-

lands i kgl. Tjeneste, ved Befuldmægtiget, men kan ikke overdrages til nogen

anden for det Tidsrum, i hvilket han er fraværende. Krav paa at udøve

Retten gjøres gjældende hos Konsistorium, med Forbehold af de ved den

almindelige Lovgivning hjemlede Retsmidler.

Af Kontubernalpladserne og Enepladserne er Halvdelen undergivet de

samme Regler for Retten til Udnævnelse som Alumnuspladserne; til den

anden Halvdel udnævner Konsistorium alene.

Fund. 29. Novbr. 1691, Kskr. 19. Avg. 1769, jur. Fak. Betænkn. 16. Novbr.

1838, Kskr. 13. Avg. 1839, Kons. Skr. 23. Novbr. 1883.
Fund. 29. Novbr. 1691, Concl cons. 11. Jan. 1826, PI. 12. Juli 1843.

Selmers Aarb. f. 1838 S. 114.

§ 592.

For den længste Tid, i hvilken Plads Kollegiet kan nydes, gjælder

den almindelige Femaarsgrænse. Foruden den Dispensation, som kan gives til

at erholde Plads ud over 5 Aar, er det ved Fundatsen bestemt, at Medicinere,

der udøve Praxis hos Fattige, kunne nyde Beneficiet ud over den ordinære Tid.

Fund. 29. Novbr 1691, Resol. 8. Juli 1878 §§ 2 og 3, Artikler 22. Decbr. 1751

§ 2, Kons. Skr. 17. Jan. 1852, Kons. Skr. 28. Febr. 1857.
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§ 593.

Den, der nyder Beneiiciet, skal bo paa selve Kollegiet, Dog kan

det tillades de medicinske studerende at opholde sig paa Frederiks Hospital

eller Fødselsstiftelsen for at gjore Fremgang i deres Videnskab, saa længe

de ikke der nyde nogen Lon. Tilladelse til uden for Ferierne at rejse bort

kræver Tilladelse af Rektor eller Eforus for en Tid af 3 eller 4 Uger, for

en længere Tid af Konsistorium. Gjore Alumnerne ikke tilborlig Fremgang i deres

Studier eller iagttage de ikke sædeligt Forhold, skulle de udvises af Kollegiet.

Ingen af Alumnerne maa holde nogen Børneskole i sit Kammer, ej

heller holde nogen Drik, Gjæstebud eller noget saadant Samkvem med Dobbel,

være sig med Kort, Brætspil eller anden Usømmelighed.

Fund. 29. Novbr. 1G91, Reskr. 3. Fcbr. 1792, Artikler 22. Decbr. 1751 §§ 1,

3, 4 og 19.

§ 594.

Inspektor vælges, med Approbation af Eforus, af samtlige Kollegiets

Beboere, men kan kun vælges blandt de egentlige Alumner, som have
1

2 Aar tilbage af deres Stipendietid fra den Tid, Funktionen skal tiltrædes.

Foruden Inspektor vælges 2 Suppleanter, ligeledes med Approbation af Efo-

rus. Inspektor nyder et Tillæg til Stipendiet.

Artikler 22. Decbr. 1751 §11, Bestem. 30. Apr. 1855.

§ 595.

Kollegiets Kapital udgjør for Tiden 64,091 Kr. 08 Q. Af Lega-

ternes Overskudsfond ydes et aarligt Tilskud paa 180 Kr.

Kons. Skr. 23. Novbr. 1883.

§ 596.

Ved Kollegiet er af Konsistorium ansat en Portner, hvis Forhold

nærmere er ordnet ved en af dette fastsat Instrux.

Instr. 23. Novbr. 1883..

§ 597.

Til Beboernes Betjening er der antaget en Karl, som er eneberettigot

til at besorge Opvartningen. De nærmere Forhold ordnes ved et af General-

forsamlingen af Alumnerne fastsat Reglement.
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Tredje Afsnit.

Universitetets økonomiske Forhold.

L Universitetets Formue og Indtægter.

§ 598.

Universitetet er et Statsinstitut, til hvilket særlige Fonds ere hen-

lagte til Fyldestgørelse af dets Fornødenheder. Formuen og Indtægterne

dannes af de neden nævnte Bestanddele.

1. Jordegods.

§ 599.

Universitetets, fra en Række danske Kongers Gaver hidrørende, Jorde-

gods er nu for den allerstørste Del dels overdraget Bønderne til Arvefæste

med Ret til at sælge og pantsætte, dels bortsolgt. Universitetets Jordebogs

Indtægter bestaa herefter af:

a) aarlige Arvefæsteafgifter, der erlægges i Overensstemmelse med Plan

af 19de Juni 1795,

b) Rekognitioner ved Ejerskifte (i Henhold til Kjøbekontrakt) af Arve-

fæsteejendomme,

c) Forpagtningsafgifter af de Universitetet endnu tilhørende Jordlodder

Eng- og Flengmarken ved Roskilde,

d) Indtægten af de Universitetet tilhørende 2 Fredskove,

e) Fæsteafgifter af de til enkelte Universitetskirker hørende jordløse

Huse.

Véd Udstykning lignes en forholdsmæssig Del af Arvefæsteafgiften

paa den afhændede Del, hvis den ikke er under 1 Fdk. Hartkorn; i modsat
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Fald forbliver hele Afgiften paa Hovedparcellen, men der paalægges den af-

hændede Del visse Ydelser til Universitetet.

For Universitetets Arvefæsteres Restancer betinges der Universitetet

Sikkerhed foruden i Ejendommen ogsaa i Sæden samt hele Besætningen.

Arvefæsterne have Adgang til at frigjøre deres Ejendomme for indtil

lU af den planmæssige Arvefæsteafgift ved Indbetaling af dennes kapitaliserede

Beløb.

Resol. 13. Maj 1842, UMskr. 20. Oktbr. 1856.

UMskr. 20. Juni 1852.

UDir. Cirk. 20. Marts 1819.

Resol. 4. Novbr. 1842, L. 3. Marts 1852 § 1.

2. Tiendeindtægter.

§ 600.

Universitetets Tiender ere dels Kongetiender, dels Kirketiender; de

sidste (af 1 3 Sogne) med den almindelige, efter Loven paa dem hvilende

Forpligtelse, jfr. neden for. Indtægten af Tienderne bestaar nu altid i et fast,

uforanderligt Tiendevederlag.

§ 601.

Af Indtægterne Nr. 1—2 afgaa forlods: a) kongelige Skatter og

Afgifter, derunder indbefattet den tidligere Seminariefondsafgift, b) Bonde-

fogedlønninger, c) andre Udgifter ved Godset og i Anledning af Tiendeop-

krævningen, d) Udgifter ved Universitetets 13 Landsbykirker uden for de

almindelige Byggeudgifter, samt e) et aarligt Beløb af indtil 1200 Kr. til

Kirkernes Forskjonnelse efter Konsistoriums Bestemmelse.

Jfr. do aarligc Finanslove og den almindelige Lovgivning.

3. Jordskyldspenge.

§ 602.

De navnlig ved Universitetets Fornyelse det tillagte Kjøbstadejen-

domme med deraf gaaende Leje og Indtægt ere nu afhændede, enten mod

en Kjobesum en Gang for alle eller for den største Dels Vedkommende mod
en aarlig, i Ejendommen sikret Afgift, Jordskyld. Denne kan afløses og er

for adskillige Ejendomme blevet afløst ved en Kapitalindbetaling.

UMskr. 19. Marts 1859.

4. Renter af Universitetets Kapitalformue.

§ 603.

Udgangspunktet for Bestemmelsen af Universitetets nu værende Kapital-

formue erAaretl837 iFølge kgl. Resolution af 25deNovember 1836. ITidsrum-

met 1837— 57 steg den med ca. 2 Millioner Kroner, men er atter formindsket
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i de senere Aar, i hvilke Universitetets aarlige Underskud er blevet afholdt

af Kapitalform uen.

Resol. 25. Novbr. 1836, Resol. 13. Novbr. 1814 og de aarlige Finanslove.

5. Indtægter af Almanakprivilegiet.

§ 604.

Universitetet har Eneret til at lade trykke og her i Riget (med Is-

land og Færøerne) forhandle Almanaker og Kalendere; dog maa Skrifter, i

hvilke en Almanak eller Kalender findes aftrykt, fra fremmede Steder trykte

indføres og sælges, saafremt det findes, at den i Skriftet indeholdte Almanak

eller Kalender udgjør den mindst betydelige eller væsentlige Del af Skriftet.

Tvivl i denne Henseende afgjøres af Ministeriet. Ogsaa indenlandske Skrifter

af videnskabeligt Indhold, der indeholde Almanaken som en uvæsentlig Del,

kunne tillades forhandlede uden Afgift til Universitetet.

D. L. 2—21—5, Reskr. 1. Marts 1684, PI. 5. Avg. 1831, Resol. 23. Decbr. 1831,
Kskr. 19. Oktbr. 1833, Frd. 3. Febr. 1836 VII, Kskr. 12. Marts 1836, UDir. 8kr. 26.

Marts 1836, UDir. Skr. 27 Avg. 1831, Kskr. 8. Apr. 1831.

§ 605.

Tilladelse til her i Riget at trykke og forhandle Skrifter, hvori

Universitetets Almanak optages, samt til at indføre fremmede Almanaker

eller Skrifter uden for de i § 604 nævnte Tilfælde gives af Mini-

steriet mod en Afgift pr. Exemplar af henholdsvis 12V2 øre, 8 -Øre og

4 øre, eftersom hele den almindelige danske Almanak med Markedsfor-

tegnelse m. v. optages, eller der kun optages, hvad der indeholdes i Uni-

versitetets Huskalender, eller kun Dagfortegnelse med Angivelse af Hellig-

dagene. Udgiverne erholde 20 % Rabat. Trykningen af de private Almanaker

og Kalendere besørge Udgiverne selv; den kan foregaa hos en hvilken som

helst Bogtrykker. Samtlige Exemplarer sendes til Kvæsturen, ledsaget af

en Attest under Eds Tilbud om, at hele Oplaget er indsendt. Efter at

være eftertalte forsynes de med et Stempel „Tilladt af Universitetet".

UMskr. 28. Marts 1874.

§ 606.

' Den, der gjør Indgreb i Universitetets nævnte Privilegium, være sig

ved her i Riget at indføre eller forhandle fremmede Almanaker elier ved

uden Universitetets Tilladelse at trykke nogen Almanak , skal udrede en

Bøde af 40—400 Kr. De Exemplarer, hvormed paagjældende antræffes,

blive at konfiskere, hvorhos han end videre anses med en Tillægsmulkt af

50 øre for hverCsaadant Exemplar. Halvdelen af Boden saa vel som af de

konfiskerede Exemplarer tilfalder Universitetets Kasse (eller eventuelt den, til

hvem Universitetet har bortforpagtet Udgivelsen) og den anden Halvdel Uni-

versitetets astronomiske Observatorium.

Samtlige Politiøvrigheder paahviler det at have Tilsyn med, at der
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ikke gjores Indgreb i Privilegiet. Sagerne angaaende saadanne Indgreb be-

handles ved Politiretten.

PL 5. Avg. 1831, Kskr. 19. Oktbr. 1833, Frd. 3. Febr. 1836 VII, Kskr. 12.

Marts 183(5, Kskr. 8. Apr. 1834.

§ 607.

De Almanakens Udgivelse og Forhandling vedkommende Anliggender

paahvile paa Konsistoriums Vegne og under dettes Ansvar en Komite, be-

staaende af Professor astronomiæ og Kvæstor. Sidst nævnte har herfor oppe-

baaret 300 Kr. aarlig af Almanakindtægterne for det Arbejde, han som Medlem

af Komiteen har med Besørgelsen af den Almanaken vedkommende Brev-

vexling samt med Tilsyn med Trykning, Stempling og Forhandling.

UMskr. 27. Septbr. 1856, Kane. Prom. 12. Apr. 1783, Resol. 6. Marts 1833 jfr.

UMskr. 18. Jan. 1881.

§ 608.

Beregningen og Kedaktionen af Almanaken samt Regulering af

Markederne udfores af den, hvem Hvervet i saa Henseende overdrages af

Ministeriet. Den paagjældende skal da tillige meddele de Oplysninger og

Erklæringer, der maatte forlanges i Anledning af Ansogninger om Markeders

Forlæggelse til andre Tider, nye Markeders Afholdelse m. m. Dette Hverv

vederlægges af Almanakindtægten, for den almindelige Almanak med 400
Kroner, for den islandske Almanak med 200 Kroner (foruden 100 Kroner

for Oversættelsen) samt for Skrive- og Rejsekalenderen med 200 Kroner.

Hertil kommer Honorar til Sagkyndige for Udarbejdelsen af enkelte Partier

af Skrive- og Rejsekalenderen, i alt 90 Kr. aarlig.

Naar Almanaken paa Grund af indløbne Fejl maa omtrykkes, bæres

Udgiften herved af den, ved hvis Forseelse Fejlene ere indløbne.

UMskr. 10. Oktbr. 1855, UMskr. 20. Septbr. 1856, UDir. Skr. 13. Febr. 1836
jfr. UDir. Skr. 9. Avg. 1834, UDir. Skr. 22. Juli 1837.

UDir. Skr. 12. Maj 1835.

§ 609.

Der skal af Almanaker og Kalendere af alle Formater trykkes saa

mange, som aarlig behøves. I Overensstemmelse hermed udgives nu af

Universitetet

:

a) den almindelige danske Almanak, 15 øre uhæftet
f
16 øre hæftet;

b) den islandske Oversættelse af samme, 10 øre uhæftet; 11 Øre

hæftet

;

c) den store Kontorkalender, 15 øre;

d) den lille Kontorkalender (Huskalenderen), 8 Øre;

e) Skrive- og Rejsekalenderen, uindbundet 1 Krone.

Ved Partiindkjob af mindst 50 Exemplarer gives 20 % Rabat.

UMskr. 28. Marts 1874, Reskr. 1. Marts 1684.

§ 610.

Universitetet har selv Forlaget af Almanaken. Almanakkomiteen

overdrager Trykningen til den Bogtrykker, den maatte vælge. Herom er

Normer f. Univ. 25
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der med Universitetets Bogtrykker oprettet Kontrakt. Almanaken skal

trykkes paa hvidt Papir af første Masse og kan trykkes alene med Sort.

Ethvert Exemplar forsynes, forend det afgives til Forhandling, under behorig

Kontrol med Stempel („Universitetets Forlag").

Reskr. 1. Marts 1684, Resol. 13. Decbr. 1849, Kontr. 3. Marts 1851 (Lindes

Medd. f. 1849—56 S. 911—12), UMskr. 20. Marts 1855, Kane. Prom. 4. Juni 1785.

§ 611.

Om Forhandlingen er der med Universitetets Boghandler Hegel op-

rettet Kontrakt. Til Sikkerhed for dennes Opfyldelse er der stillet et De-

positum.

Udraaben med Almanaker er forbudt.

Kontrakt 5. Novbr. 1853 (Lindes Medd. f. 1849-56 S. 912—13).
Politivedtægt 18. Jan. 1869 § 5.

§ 612.

Almanakens Format og Titelblad er fastsat af Ministeriet, efter Kon-

sistoriums Indstilling.

Alle ugrundede astrologiske Gjætninger skulle udelukkes og derimod

indfores, hvad der af den rette grundige Himmelkunst baade til Tidernes

Kundskab og til Navigationens og Geografiens Oplysning kan tjene. Det skal

angives, naar Maanen staar i Apogæum, naar i Perigæum.

Det er overladt til Almanakkomiteens Skjon ganske at udelade An-

givelser angaaende Vejrliget og Luftens Temperatur, eller at meddele en

og anden Efterretning herom, som kunde have Interesse ved Sammenligning

med foregaaende Aaringers Vejrlig og Lufttemperatur. Ligeledes er det

overladt til Almanakkomiteen at angive Ebbe og Flod.

Folkekirkens Helligdage skulle anfores i Almanaken. Paaskefesten skal

„ansættes og holdes paa de samme Dage, som de romersk-katholske i det

tyske Rige og de protestantiske Fyrster og Stænder i Tyskland ansætte og

holde den, og de deraf dependerende Fester derefter fastsættes". De mosaiske

Festdage optages i Almanaken paa samme Maade som i Skrive- og Rejse-

kalenderen.

Markedsfortegnelser skulle findes efter nærmere af Ministeriet paa

Konsistoriums Indstilling fastsatte Regler. Bestemmelserne i Plakat af 5te

Avgust 1831 og Resolution af 23de December 1831 skulle aftrykkes i Al-

manaken,

Uden for det nødvendige Indhold maa ingen Artikel indfores i Al-

manaken uden Konsistoriums Samtykke. For saadanne Artikler kan der

gives passende Honorar. Dog er det tilladt Landhusholdningsselskabet at

indrykke saadanne Anvisninger og saadanne nyttige Iagttagelser og Kunst-

greb, som Erfaring med yderste Vished har lært at være rigtige. Naar saa-

danne Meddelelser eller andre kortfattede populære Artikler, som gratis eller

mod passende Honorar kunne erholdes til Optagelse i Almanaken gjøre det

ønskeligt, kan den lille Almanak udvides med V2 Ark.
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UMskr. 13. Febr. 1855.

Reskr. i. Marta 1084, UDir. Skr. 6. Septbr. 1834.

Resol. 28. Decbr. 1831, UMskr. 13. Febr. 1855.

Kane, Prom. i). Marts 1771, Reskr. 11. Decbr. 177(>, UMskr. 13. Febr. 1855.

Reskr. 14. Apr. 1747, UMskr. 13. Febr. 1855, Resol. 23. Decbr. 1831.

Resol. G. Marts 1833, Kane. Trom. 24. Decbr. 1779, UMskr. 13. Febr. 1855.

§ 613.

De i Januar Fjerdingaar afholdte Udgifter, vedkommende Almanaken

for det følgende Aar, overføres til det næste Regnskab, hvori Indtægterne ved

Salget optages, for at derved kan bevirkes en samlet Oversigt over Netto-

indtægten af Almanakprivilegiet for hvert Aar.

UMskr. 13. Apr. 1850.

6. Universitetets Landsbykirker.

§ 614.

Universitetet ejer følgende 13 Landsbykirker:

Faxe og Sæby (Kong Hans's Gavebrev af 24, Juni 1492), Smørum
og Ledov (1522), Gandføse (1536), Værløse og Grevinge (1571), Selsø

og Bringstrup (1630), Egeslevmagle, Gladsaxe og Herløv (nævnes som til-

horende Universitetet i Aaret 1505), og Taarnby (1529).

De Rettigheder og Forpligtelser, der udspringe af denne Ejendomsret,

bero paa den almindelige Lovgivning, jfr. oven for §§ 600 og 601.

Indtægterne af Kirkerne tilfalde Universitetets Kasse, som til Gjen-

gjæld bestrider deres Fornødenheder. Ud over, hvad den almindelige Lov-

givning paalægger, stille de aarlige Finanslove en Sum til Konsistoriums

Kaadighed til Landsbykirkernes Forskjønnelse, jfr. oven for § 601. Med
Hensyn til Anvendelsen af denne Udgiftspost gjør en af Konsistorium valgt

Eforus Indstilling til Konsistorium. I øvrigt bestyrer Kvæstor Kirkerne under

Ministeriets Tilsyn, jfr. neden for.

Resol. 21. Decbr. 1837 § 2, Kskr. 24. Maj 1796, Matzens Retshistorie, 2. B. S.

316—17.
Resol. 21. Decbr. 1837 § 2.

§ 615.

Som Følge af Universitetets Herlighedsret til de nævnte Kirker ud-

iiver Konsistorium Ret til at kalde Skolelærer i det tidligere Degnedistrikt.

Efter en af Konsistorium anstillet Undersøgelse omfatter Kaldsretten Skolo-

lærerembederne i Gladsaxe, Taarnby, Kirkeværløse, Ledøv, Egeslevmagle,

Faxe, Grevinge og Sæby samt, i Kraft af Patronatsretten over Frue Kirke,

Skolelærerembedet i Hvidovre. Ministeriet har paalagt de paagjældende Skole-

direktioner, naar Vakance i disse Embeder finder Sted, ufortøvet at sætte

Konsistorium i Kundskab herom, for at det kan foretage de fornødne Skridt

lil Embedets Besættelse. Sogneraadet har ingen Forslagsret til disse Kald.

Embederne bekjendtgjores sædvanlig ledige i Berlingske Tidende; der paa-

hviler imidlertid ikke Konsistorium efter Lovgivningen nogen Forpligtelse hertil.

Naar et Skolelærerembedc besættes med en i et andet Skolelærer-

25*
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embede ansat Lærer, skal Konsistorium samtidig med Besættelsen meddele

den Skoledirektion, hvorunder den paagjældende tidligere har hørt, Under-

retning herom.

Adg. f.L.29. Juli 1814 § 50, Resol. 21. Juni 1815, L. 8. Marts 1856 § 9, Kons.
Skr. 13. Febr. 1858, L. O. R. D. 11. Juni 1860 (iJur. Ugcskr. f. 1860 S. 648 ff.), Kons.
Skr. 12. Febr. 1875, Kons. Skr. 18. Juni 1883, TJMskr. 26. Juni 1883.

UMCirk. 13. Jan. 1874.

§ 616.

Ingen Afhændelse eller Forandring af nogen Betydenhed af Univer-

sitetets Kirkers Inventarium maa foretages uden Konsistoriums Samtykke.

En Optegnelse forfattes af Kvæstor og Eforus for Kontoen til Landsbykirkernes

Forskjonnelse.

TJDir. Skr. 9. Marts 1844.

7. Skatter og Paalæg, der udredes til Universitetet.

a. Kirkelige Afgifter,

1. Studieskat og Kathédratikum.

§ 617.

a. Den ældre Studieskat udrededes til Universitetet af alle Landsbykirkerne,

for Lollands og Falsters Vedkommende tillige af Kjobstadkirkerne.

b. Den nye Studieskat paahviler Præsterne paa Landet med samme Beløb,

som hidtil havde været udredet af Kirkerne. I Kjobstæderne, hvor

Kirkerne ikke svare Studieskat, paahviler det Præsterne at udrede

taalelige Pensioner efter derom af Stiftsøvrigheden forfattet og af

Kongen approberet Ligning. Fremdeles svares der til Universitetet

under Navn af Kathédratikum en lige saa stor Afgift, som ved Loven

var paalagt til Biskopperne, saaledes at, hvor Kirkerne betale Bispernes

Kathédratikum, svares Universitetets af Præsterne, men hvor Præsterne

svare Bispernes, der skulle Kirkerne udrede Universitetets Kathédratikum.

Chr.lII.sBrev 13. Juli 1557 (Rørdam, Univ. Historie IV S. 87-88), D. L. 2—22—51,
Reskr. 20. Jan. 1691.

Adg. 18. Marts 1732, Kskr. 3. Novbr. 1840.

§ 618.

De i forrige § ommeHte Universitetsindtægter under Navn af Studie

-

skat og Kathédratikum ere senere definitivt bestemte for de forskjellige Stifter.

Studieskattens Indkrævning paahviler Biskoppen.

Kskr. 3. Novbr. 1840, Reskr. 18. Marts 1732, UDir. Skr. 21. Septbr. 1816.

2. Den saakaldte Pens af visse Fræstekald.

§ 619.

Af 7 Præstekald i Sjælland, hvoraf de 4 ere saadanne, til hvilke

Universitetet i Kraft af sin Herlighedsret til Kirkerne havde Kaldsret, oppe-
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bærer Universitetet en Afgift under Navn af Pens, hvis Størreiso er endelig

fastsat ved Kskr. 9. Septbr. 1840. I de paagjældende Præsters Kaldsbreve ind-

fores en Klausul om Pligten til denne Afgifts Erlæggelse.

Resol. 29. Decbr, 1670 (Matzens Retshistorie 2. B. S. 320), Kskr. 9. Septbr. 1840.

b. Akademiske Rjcndclscr.

§ 620.

Kjendclser erlægges dels for Immatrikulationen, dels for Indstillingen

til Examina, dels for Promotion til akademiske Grader og dels for Testimonia

publica. Universitetets Andel af Kjendelser for Examina anvendes til Ud-
gifter ved Opsyn, Protokolførsel m. m.

De Sportler, som tilfalde Universitetets Kasse eller Universitetsbiblio-

theket ved Immatrikulationen, indbetales i Kvæsturen af Pedellerne, umiddel-

bart efter at de af disse ere oppebaarne, med en af dem forfattet, af vedkom-

mende Dekan us attesteret Fortegnelse over Belobet.

Resol. 11. Jan. 1839.

UDir. Skr. 26. Marts 1839.

1. Kjendelse for Immatrikulation,

§ 62!.

Kjendelsen for Immatrikulationen er 22 Kr., der fordeles saaledes:

Universitetets Rektor 4 Kr, Universitetets Kasse 8 Kr., Universitetsbiblic-

theket 2 Kr., Kapellanen ved Trinitatis Kirke 2 Kr , Pedellerne til lige De-

ling 6 Kr.

Resol. 11. Jan. 1839 I, Resol. 13. Novbr. 1844 § 4.

2. Kjendelse for Indstilling til Examen.

§ 622.

Alle Kjendelser af denne Art skulle erlægges forud, forend vedkom-

mende stedes til at begynde Prøven. Ved Magisterkonferenserne erlægges den,

forend Opgaven til den udførlige Afhandling overgives Kandidaten.

Kons. Skr. 18. Decbr. 1866, Bekj. 21. Apr. 1884 Nr. 6.

"• Adgangscxamina til Universitetet.

§ 623.

For Tillægsexamen efter Bekj. 22. Maj 1874 erlægges Kjendelse

14 Kr., der tilfalder Universitetet.

For Tillægsexamen efter Adg. 1. Juli 1872 erlægges Kjendelse 4 Kr.,

der deles lige mellem Pedellerne.

For Præliminærexamen for studerende fra fremmede Universiteter

erlægges Kjendelse 4 Kr., der tilfalder Universitetets Kasse,

Bekj. 22. Maj 1874 § 6.

i Mkr. 81. Maj 1876.

jol. 11. Jan. 1839 II A.
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fi> Akademiske Exaniina.

§ 624.

For filosofisk Prøve erlægges Kjendelse 4 Kr., der deles lige mellem

Universitetets Pedeller.

For Prøven i Hebraisk for theologiske studerende erlægges Kjendelse

3 Kr. 33 O., hvoraf 2 Kr. tilfalde Universitetet, Kesten deles lige mellem

Pedellerne, dog saaledes, at 1ste Pedel erholder 1 ø. mere end den anden.

For lægevidenskabelig Forberedelses Examen erlægges Kjendelse 8 Kr,,

hvoraf 5 Kr. tilfalde Examinatorerne, 2 Kr. Universitetets kemiske Labora-

torium til Bestridelse af Udgifterne ved Inspektion m. v. og 1 Kr. Pedel-

lerne til lige Deling.

Bekj. 7. Septbr. 1850 § 5, UMskr. 3. Juni 1851.
Resol. 11. Jan. 1839 II B. 2, Resol. 13. Novbr. 1844 § 4, Kons. Skr. 16.

Decbr. 1874.

Bekj. 4. Novbr. 1843 § 6, UMskr. 12. Decbr. 1871 b.

¥> Embedsexamina og afsluttende Prøver.

§ 625.

For theologisk Embedsexamen erlægges Kjendelse 16 Kr., der for-

deles saaledes: Universitetets Kasse 4 Kr., Sognepræsten ved Trinitatis Kirke

4 Kr., Notarius 4 Kr., Pedellerne til lige Deling 4 Kr.

For Afslutningsprøve i Eeligion for kvindelige theologiske studerende

erlægges Kjendelse 8 Kr., der deles lige mellem Universitetets Pedeller.

For fuldstændig juridisk Embedsexamen og den særlige juridiske

Examen efter Bekj. 7. Juni 1856 erlægges Kjendelse 16 Kr., der fordeles

saaledes: Universitetets Kasse 4 Kr., Sognepræsten ved Trinitatis Kirke 4 Kr.,

Notarius 4 Kr., Pedellerne til lige Deling 4 Kr.

For den særlige Prøve i dansk liet for forhen værende slesvigske ju-

ridiske Embedsmænd erlægges Kjendelse 12 Kr, hvoraf 4 Kr. tilfalde Uni-

versitetet, 4 Kr. Notarius, 4 Kr. Pedellerne til lige Deling.

For statsvidenskabelig Examen erlægges Kjendelse 16 Kr., hvoraf 4

Kr. tilfalde Universitetet, 4 Kr. Dekanus, 4 Kr. Notarius og 4 Kr. Pedellerne

til lige Deling.

For den lægevidenskabelige Embedsexamens 1ste Del erlægges 40 Kr.,

der fordeles saaledes: Dekanus 8 Kr., Notarius 5 Kr. 34 .0., Pedellen 4 Kr.,

Budet 2 Kr. 66 ø., Universitetets Kasse 20 Kr. (i Stedet for Aflevering at

et anatomisk Præparat); for 2den Del erlægges 20 Kr., der fordeles saaledes:

Dekanus 4 Kr., Notarius 2 Kr. 67 #, Pedellen 2 Kr., Budet 1 Kr. 33

0., Universitetets Kasse 10 Kr. Naar en Kandidat gjentagne Gange indstiller

sig til Examens 1ste Del, fritages han for Erlæggelsen af 20 Kr. til Univer-

sitetets Kasse.

For filologisk- historisk Skoleembedsexamen erlægges Kjendelse 16 Kr.,

hvoraf 8 Kr. til Universitetet, 4 Kr. til Sognepræsten ved Trinitatis Kirke

og 4 Kr. til Pedellerne til lige Deling.

For Skoleembedsexamina og Tillægsexamina efter Adg. 25. Oktbr.

1883 erlægges 20 Kr., hvoraf 16 Kr. tilfalde Universitetet og 4 Kr. Uni-
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versitetets Pedeller fil lige Deling-. End videre erlægges for den praktiske

Prøve i Kemi en Kjendelse af 6 Kr., der tilfalde Laboratoriet til Bestridelse

af Udgiften ved Inspektion m. m.

For Magisterkonferenser erlægges Kjendelse 20 Kr., hvoraf 1 6 Kr.

til Universitetet, 4 Kr. til Pedellerne til lige Deling. Desuden erlægges

foi den praktiske Prove ved Magisterkonferens i Kemi i Erstatning for For-

brug af Gas og Kul ved Laboratoriearbejderne 20 Kr., hvoraf de 16 Kr.

tilfalde Laboratoriet, de 4 Kr. Laboratoriets Karl. For den praktiske Prove

i Kemi ved Magisterkonferens i Fysik erlægges desuden til Laboratoriet 4

Kr. som Vederlag i det hele for Reagenser, Gas, Kul og Opvartning.

Resol. 11. Jan. 1839 II C.

Bekj. 28. Juni 1876 § 3.

Resol. 11. Jan. 1839 II D., Bekj. 28. Juli 1856 Nr. 5.

Bekj. 7. Marts 1865 § 5.

DMskr. 6. Juli 1852.

Resol. 11. Jan. 1839 II E jfr. UMskr. 5. Febr. 1858.

Resol. 11. Jan. 1839 II F., UMskr. 28. Novbr. 1849, Resol. 13. Novbr. 1844 § 4.

Bekj. 21. Apr. 1884 Nr. 6.

Resol. 11. Jan. 1839 III C, UMskr. 3. Oktbr. 1850, UMskr. 12. Maj 1863.

t)'. Andre Prøver, der holdes ved Universitetet.

§ 626.

Af Gebyret for almindelig Forberedelses Examen tilfalder der Univer-

sitetet 4 Kr. for hver Examinand, til Protokoller, Skrivematerialier, Aver-

tissementer, Lokaler, Lys og Varme — * dog saaledes, at de Udgifter hertil,

der ikke kunne dækkes af den nævnte Gebyrandel, erstattes af Statskassen —

,

og Universitetets Pedeller til lige Deling (for Assistance ved Examen) 2 Kr.

for hver Examinand.

For juridisk Examen for ustuderede erlægges Kjendelse 16 Kr., der

fordeles saaledes : Det juridiske Fakultet 8 Kr., Notarius 4 Kr., Pedellerne

til lige Deling 4 Kr.

For Examen for Tandlæger erlægges Kjendelse 40 Kr., hvoraf de 4

Kr. anvendes til Anskaffelse af Kadaver, hver af de tre examinerende Pro-

fessorer erholde 8 Kr., Dekanus 6 Kr., Notarius 4 Kr., Pedellen 2 Kr.

For specielle Tentamina under det lægevidenskabelige Fakultet er-

lægges Kjendelse 40 Kr.

UMskr. 14. April 1883.

Resol. 11. Jan. 1839 II D.

Resol. 11. Jan. 1839 II D Nr. 2.

Bekj. 1. Marts 1873 § 7 jfr. Kom. Betænkn. 14. Novbr. 1865 (Univ. Aarb. f.

1*71-73 S. 96), UMskr. 21. Oktbr. 1853.

Fak. Skr. 31. Oktbr. 1866.

§ 627.

For Prøve i Latin for theologiske studerende erlægges ingen Kjendelse.

Befcj. 23. Decbr. 1849, [JMskr. 12. Oktbr. 1850.

3. Kjendelse for Promotioner.

§ G28.

For Doktorgraden erlægges en Kjendelse af 100 Kr., der fordeles
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saaledes: De censurerende Professorer 80 Kr., Universitetets Rektor 20 Kr.,

vedkommende Fakultets Dekanus 40 Kr., Pedellerne til lige Deling 20 Kr.

For Licentiatgraden erlægges en Kjendelse af 40 Kr., der fordeles

saaledes: De censurerende Professorer 16 Kr., Universitetets Rektor 8 Kr.,

vedkommende Fakultets Dekanus 8 Kr., Pedellerne til lige Deling 8 Kr.

Den Del af Promotionskjendelsen, der er tillagt de censurerende Pro-

fessorer, tilfalder de Docenter, som deltage i Censuren, om de end ikke have

Udnævnelse som Professorer.

Resol. 11. Jan. 1839 III A.

Resol. 11. Jan. 1839 III B.

Concl. cons. 5. Juni 1839.

4. Kjendelse for Testimonium publieum.

§ 629.

Kjendelsen for Testimonium publieum, der stemples til Taxt 1 Kr., jfr.

foran § 195, er 24 Kr, der fordeles saaledes: Universitetets Rektor 6 Kr.,

Sognepræsten og Kapellanen ved Trinitatis Kirke hver 1 Kr. 50 ø., Klok-

keren og Graveren ved samme Kirke hver 50 ø., vedkommende (o: det

theologiske, rets- og statsvidenskabelige samt lægevidenskabelige) Fakultets

Dekanus og Formanden for den filologisk-historiske Skoleembedsexamen 4 Kr.,

vedkommende (o: det theologiske, rets- og statsvidenskabelige samt lægeviden-

skabelige) Fakultets Notarius 50 0., 1ste Pedel 4 Kr. 67 0., 2den Pedel 2

Kr. 83 0., Expeditionsomkostninger, hvoraf Udgiften til Stempel afholdes, 2 Kr.

Den det filosofiske Fakultets Notarius tidligere tillagte Andel 50 Q. tilfalder

Universitetet.

Resol. 11. Jan. 1839 IV jfr. Kons. Skr. 16.Decbr. 1874, UMskr. 20. Juni 1883,

UMskr. 28. Novbr. 1849.

§ 630.

Ingen Embedsbestalling maa udleveres, forend Testimonium publieum

er forevist. Den Embedsmand, der under det vedkommende Ministerium har

udleveret Bestallingen, førend Testimonium publieum er blevet ham forevist,

bliver selv ansvarlig for Beløbets Betaling. I øvrigt drager Universitetet selv

Omsorg for Gebyrernes Betaling, for hvilke der efter den almindelige Lov-

givning haves Udpantningsret.

Kskr.2.Apr.l831, UMskr. 6. Juli 1855, UMskr. 24. Oktbr. 1874, L. 29. Marts

1873 § 1.

6. Kjendelse for Bestallinger.

§ 631.

For Bestallinger til neden nævnte Bestillinger, til hvilke Konsistorium

udnævner, erlægges følgende Kjendelser:

For Klokkeren ved Frue Kirke 44 Kr. (Rektor 1 6, Universitetet 12, Pedellerne 16),

- 1. Graver - — 36 - ( — 12, — 12, — 12),

- 2. — - — 34 - ( — 12, — 12, — 10),

- Organisten - —
- 36 - ( — 12, — 12, — 12),



G,

20,

10,

10,

6,

20,

10,

10,

8),

- 20),

- 10),

10),

4,

4,

4, -
4, -

4),

4),

»i - 12, - »).

», 6, - »).
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For 1. Universitetsbogtrykker 3 2 Kr. (Rektor 1 0, Universitetet 10, Pedellerne 1 2),

- 2. — 20 - ( -
- 1. Universitetsboghandler GO - ( —
- 2. — 30 - ( -
- Universitetsbogbinderen 30 - ( —
- Skolelærere, som kaldes

af Konsistorium 12- ( —
- Universitetets Pedeller 12 - ( — 4,

- Arvefæsteskjode for en

Gaard 12 - ( —
- Arvefæsteskjode for et

Hus 6 - ( —
Kons. Skr. 29. Juni 1839 jfr. L. 26. Marts 1870 § 7, UDir. Skr. 22. Decbr. 1838.

§ 632.

End videre oppebærer Universitetet i Henhold til D. L. 2—3— 10 en

Andel i Gebyrer for gejstlige Kaldsbreve,

D. L. 2 3-10.

8. Afgift for Bestyrelsen af Universitetets Legater.

§ 633.

Af de i Universitetskvæsturen indestaaende Legatmidler erlægges for

Bestyrelsen til Universitetets Kasse en Afgift af V32 af deres Renter og Udbytte.

Kesol. 3. Septbr. 1852, Rcsol. 1. Decbr. 1852 jfr. UMskr. 21. Juni 1881 og
Tillægsbevillingsloven f. 1881-82.

9. Bidrag til Kvæsturudgifter.

§ 634.

Af de Instituter med særegne Fonds, som foruden Universitetet be-

styres i Universitetskvæsturen, udredes Bidrag til Kvæsturudgifter med føl-

gende Belob

:

Kommunitetet 800 Kr.

Sorø Akademi 880 —
Den almindelige Skolefond 880 —
Metropolitanskolen 400 —
Seminariefonden (tillige for Dovstummeinsti-

tutet i Kjobenhavn) 624 —
Dovstummeinstitutet i Fredericia 4 00 —

De aarligi Finanslove.

Nonner i'. Univ. \G
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10. Rente af nogle til Universitetet knyttede Legater.

§ 635.

En særlig Indtægt for Universitetets Kasse udgjore Kenterne af føl-

gende Legater:

Juliane Maries Legat til Professor årtis obstestriciæ 651 Kr. 48 i).

Kostgaards Legat til Løn for Professor

Kostgardianus 1705 Kr. » &.

do. do. for Bibliothekaren 7 — 76-
1712 — 76 -

Hopners Legat til Professorernes Husleje 454 Kr. 14 O.

do. do. til en Underbibliothekars Løn 15 — 50 -

469 — 64 -

Bartholins Legat til Professorernes Husleje 148 — 74 -

Thotts Legat til Løn for Bibliothekaren. 193 Kr. 76 Q.

do do. til Løn for en Underbibliothekar 96 — 88 -

290 — 64 -

Brochmanns, Fuirens og Muhles Legater til en Underbiblio-

thekars Løn 243 — 34 -

Schous Legat til Bibliothekarens Løn 29 — 84 -

Legatum Arnæ Magnæi til en Underbibliothekars Løn ... 40 — » -

Vedel-Simonsens Legat til samme Anvendelse 85 — 24 -

Grev Moltkes Legat til Løn for Assistenten

ved det zoologiske Museum. . . . 400 Kr. »> Q.

do. do. til en Konservator ved samme 600 — » -

1000 — .» -

11. Andre Indtægter.

§ 636.

Af de Indtægter, der opnaas ved Salg af Lektionskataloger, for-

skjellige Blanketter o. a. af Universitetet foranstaltede trykte Sager, hvortil

dette bærer Udgiften, indflyde nogle som Indtægt i Universitetets Kasse,

medens andre komme til Afdrag paa den tilsvarende Udgiftspost.

12. Universitetets ikke Indtægt givende Formue.

§ 637.

Universitetets ikke Indtægt givende Formue bestaar af:

a. dets hele Materiel i Bygninger, videnskabeligt Apparat m. m., samt

b. de Kapitalbeløb, der endnu ikke ere gjorte frugtbringende; disse ind-

sættes dog foreløbig til Forrentning i Privatbanken og Handelsbanken.

Resol. 17. Decbr. 1841 Nr. 1 b, UMskr. 16. Marts 1863, UMskr. 5. Decbr. 1873.
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II. Styrelsen af Universitetets økonomiske
Anliggender.

§ 638.

Styrelsen af Universitetets økonomiske Anliggender sker ved Univer-

sitetskvæsturen. Under denne er tillige henlagt den økonomiske Styrelse af:

Kommunitetets Midler og Ejendomme, andre Legater og Stipendier, der-

under Professorernes Enkekasse og Frue Kirkes Kapitaler, polyteknisk Lære-

anstalt, Sorø Akademi, den almindelige Skolefond, Metropolitanskolen, Semi-

nariefonden og Døvstummeinstituterne.

Resol. 2 Decbr. 1836 § 1, Resol. 15. Decbr. 1843 § 1, Kons. Skr. 20. Juni 1864,

Fund. 31. Marts 1732 § 85, UDir. Skr. 1. Oktbr. og 24. Decbr. 1842 (Selmcrs Aarb. f.

1842 S. 94), Resol. 25. Marts 1843, UMskr. 10. Marts 1862, UDir. Skr. 4. Juli 1844,

Kesol. 14. Marts 1849.

§ 639.

I Spidsen for Universitetskvæsturen staar Kvæstor. Under ham ere

som Embeds- og Bestillingsmænd paa eget Ansvar ansatte: en Bogholder,

en Kasserer, en Kassekontrolør og en Universitetsforvalter ; dernæst det til

Kvæsturens Sekretariat hørende Personale, bestaaende af en Fuldmægtig, en

Assistent og en Skriver hos Kvæstor, en Fuldmægtig hos Bogholderen, en

Skriver hos Kassereren og Forvalteren samt et Bud.

Jfr. neden for.

§ 640.

Kvæsturens Styrelse er med Hensyn til samtlige det underlagte In-

stituter undergivet Ministeriets Overbestyrelse, dels umiddelbart, dels mid-

delbart.

Over de Kvæsturen underlagte Fonds modtager Ministeriet aarlige

Regnskabsoversigter, der, med Undtagelse af de i Universitetets Legathovedbog

opforte Kapitaler, optages i Statsregnskabet.

Instr. 13. Septbr. 1805 § 18, Resol. 21. Decbr. 1837 § 1, PI. 4. April 1848,
[JMskr, 11. Marts 1848.

§ 641.

Med Hensyn til det almindelige Legat- og Stipendievæsen er Kvæ-
sturen undergivet Konsistoriums Overbestyrelse. Med Hensyn til Bestyrelsen

af Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender er Konsistorium

fritaget for den det i ældre Tid paahvilende Bestyrelse, hvorimod denne ud-

fores af Kvæstor under Ministeriets umiddelbare Overtilsyn, dog med følgende

Modifikationer

:

a. Regnskaberne skulle aarlig fremlægges i Konsistorium.

b. Tvende af Konsistorium blandt dets egne Medlemmer udnævnte inspec-

tores quæsturæ skulle udøve et stadigt Tilsyn med saa vel disse som

andre Kvæstursagers Behandling.

c. Ingen væsentlig Forandring med Hensyn til Substansen af Universitetets

eller Kommunitetets Formue maa foretages, uden at Konsistoriums Be-

tænkning først er blevet indhentet.

26*



204

d. Konsistorium har Afgjorclsesret med Hensyn til folgende Udgiftskonti:

1) Udgifter ved Konsistorium, 2) Udgifter til Professorernes Fritryk,

3) Udgifter til Universitetsbygningens Forskjonnelse, 4) Udgifter til

Landsbykirkernes Forskjonnelse.

Resol. 21. Decbr. 3837, Resol. 15. Decbr. 1843 §§ 1, 2 og 5, Kuiidgj. 18. Septbr.

1850 § 7 a, Univ. Fund. 7. Maj 1788 VII § 6.

§ 642.

Inspectores quæsturæ udnævnes af Konsistorium blandt dets egne

Medlemmer. Træder en inspector quæsturæ ud af Konsistorium, hvori han

kun ved Valg havde Plads, maa han nedlægge sin Funktion. De skulle for-

skaffe sig til enhver Tid tilstrækkelig Kundskab om Universitetets økonomiske

Anliggender, saaledes at Konsistorium stedse kan erholde den fornødne Kund-

skab om disse Gjenstande, og i det hele taget udøve et stadigt Tilsyn med
Kvæstursagernes Behandling. Et Reglement for Forretningernes Gang skal

efter Ministeriets Forslag fastsættes af Kongen.

Regi. 2. Decbr. 1836 § 2, Resol. 15. Decbr. 1843 § 2, Kundgj. 18. Septbr.

1850 § 7 a.

§ 643.

Indtil det i forrige § fastsatte Reglement er fastsat, anvendes fol-

gende Regler:

Paa en bestemt Dag og Klokkeslet i hver Uge holdes en Konference

mellem inspectores quæsturæ og Kvæstor, samt desuden extraordinære Sam-
linger, naar det behøves.

Inspectores quæsturæ skulle i disse Samlinger dels gjennemgaa Uge-

extrakterne og søge de fornødne Oplysninger angaaende de i dem indeholdte

Anvisninger, dels undersøge, hvorvidt de ældre Sager ere expederede, dels

konferere med Kvæstor angaaende de Sager, i hvilke han har at gjøre Indstil-

ling og afgive Erklæring til Ministeriet, hvorved de da i fornødent Fald kunne

gjøre deres Dissens gjældende.

De skulle deltage med Kvæstor i det mindste 1 Gang aarlig i de

anstillede Kasseundersøgelser og forvisse sig om Aktivernes Tilstedeværelse.

De skulle i Kvæsturkontorerne ved at gjennemgaa Journalerne for-

visse sig om, at den ommeldte Konference finder Sted i alle Sager, samt i

øvrigt, naar fornødent, kontrolere Kvæstors Afgjørelse af Sagen.

En af inspectores kan ledsage Kvæstor paa hans Inspektionsrejser paa

Godserne.

De have at gjøre Indberetning til Konsistorium og Ministeriet, saa

snart de maatte opdage, at Kvæstor mod deres Advarsler følger urigtige An-

skuelser, der kunde have nogen som helst skadelig Indflydelse paa de Kvæ-

sturen underlagte Stiftelser, eller nogen anden Mislighed maatte være begaaet.

Resol. 15. Decbr. 1843 § 2 jfr. Selmers Aarb. f. 1843 S. 17.

§ 644.

Inspectores quæsturæ nyde et Honorar af 400 Kr. hver, Halvdelen af

Universitetet, Halvdelen af Kommunitetet.

Resol. 15. Decbr. 1843 § 3, L. 25. Marts 1871 § 9.
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§ 645.

Kvæstor udnævnes af Kongen, saaledes at det paahviler Ministeriet

at bringe en Mand uden for Universitetslærernes Kreds i Forslag. Han

Lønnes med 4400 Kr. aarlig, stigende hvert 5te Aar med 400 Kr. til 6000
Kr., med Halvdelen af Universitetet og Halvdelen af Kommunitetet. Hans

Rang er fastsat ved ltesol. 20. Maj 1874.

Resol. 2. Decbr. 1836 § 1, jfr. L. 25. Marts 1871 § O, Resol. 20. Maj 1874.

§ 646.

Kvæstor skal, foruden at bestyre en Bureauchefs Forretninger ved

Kvæsturen, paa eget An- og Tilsvar afgjore alle de Regnskabsvæsenet vedkom-

mende lobende Sager og i det hele varetage Bestyrelsen af samtlige under

Kvæsturen henlagte økonomiske Anliggender. For saa vidt Kvæstor ikke i

Folge sin Instrux er bemyndiget til at afgjore de forekommende Sager, skal

han, efter Forhandling med inspectores quæsturæ, forelægge dem henholdsvis

for Konsistorium eller Ministeriet.

De for Universitetet, Kommunitetet, Legaterne, Sorø Akademi og

den almindelige Skolefond indrettede Aktivhovedbøger, i hvilke deres konge-

lige og offentlige Obligationer og Aktier samt Prioritetsobligationer optages,

fores under Kvæstors Ansvar af det ved Kvæsturens Sekretariat ansatte Per-

sonale, der ogsaa varetager alt, hvad der vedrører Prioritetsobligationernes

Vedtagelse i rette Tid, Panternes Omvurdering, Naboattesters Indkrævning

m. v., hvorhos Bogholderen ved Regnskabets Afslutning beordres til at op-

tage de Forklaringer angaaende Stiftelsernes Rentekonti, som af Kvæstor maatte

anses nødvendige.

ResoL 2. Decbr. 1836 § 1.

UMskr. 22. Juli 1879 Nr. 1.

§ 647.

Kvæstors Pligter i det enkelte ere nærmere bestemte ved Instrux,

fastsat af Kongen.

Iustr. 5. Jan. 1838.

§ 648.

Kvæsturens Bogholder udnævnes nu af Kongen, efter Forslag af Kon-

sistorium, der indstiller 3 til Valg. Han lønnes med 3200 Kr. aarlig,

stigende hvert 5te Aar med 400 Kr. til 4400 Kr., Halvdelen af Univer-

sitetet, Halvdelen af Kommunitetet

Resol. 11. Decbr. 183«. UMskr. 26. Juni 1863, Resol. 9. Apr. 1884, L. 25.
M;ii<s 1871 § 6, L. 5. Jan. 1851 § 1, UMskr. 9. Xovbr. 1864 jfr. Univ. Aarb. f. 1879—80
S. L086 ir.

§ 64!).

Bogholderens Pligter ere nærmere bestemte ved Instrux, fastsat af

Ministeriet.

[nstr. 9. Juli 1868, jfr. DMskr. 10. Marts 1862 og UMskr. 22. Juli 187«) Nr.
1 og 4,
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§ 650.

Kvæsturens Kasserer udnævnes af Ministeriet, efter Forslag af Kon-

sistorium, der indstiller 3 til Valg. Han lønnes af Universitetets og Kom-
munitetets samlede Lonningssum med 3584 Kr. (indbefattet personligt Tillæg)

foruden Andel i Finanslovens 2 X 10 pro Cents Tillæg, for Tiden hen-

holdsvis 20 Kr. og 296 Kr.

Resol. 11. Decbr. 1838, UMskr. 5. Jan. 1859, L. 25. Marts 1871 § 8.

§ 651.

Kassererens Pligter ere nærmere bestemte ved Instrux, fastsat af

Ministeriet.

Instr. 14. Marts 1871, jfr. UMskr. 10. Marts 18(52.

§ 652.

Kvæsturens Kassekontrolør ansættes af Ministeriet, efter Forslag af

Konsistorium, der indstiller 3 til Valg. Han lønnes af Universitetets

og Kommunitetets samlede Lonningssum med 2800 Kr. foruden Andel i

Finanslovens 2 >< 10 pro Cents Tillæg, for Tiden henholdsvis 200 Kr. og

288 Kr.

Resol. 11. Decbr. 1838, UMskr. 5. Jan 1859 L. 25. Marts 1871 § 8.

§ 653.

Kassekontrolørens Pligter ere nærmere bestemte ved Instrux, fastsat

af Ministeriet.

Instr. 25. Juni 1864 jfr. UMskr. 0. Marts 1862.

§ 654.

Universitetets Forvalter ansættes af Ministeriet, efter Forslag af Kon-

sistorium, der indstiller 3 til Valg. Han lønnes af Universitetets og

Kommunitetets samlede Lonningssum med 2980 Kr. foruden Andel i

Finanslovens 2 X 10 pro Cents Tillæg, for Tiden henholdsvis 20 Kr. og

288 Kr.

Resol. 11. Decbr. 1838, UMskr. 5. Jan. 1859, L. 25. Marts 1871 § 8.

§ 655.

Forvalterens Forretninger ere nærmere bestemte ved Instrux, fastsat

af Ministeriet.

I Dagpenge paa Opkrævningsrejser er der tillagt ham 8 Kr.

Forvalteren skal uden særligt Vederlag varetage det Frue Kirke til-

hørende Gods og Tiender.

Instr. 6. Marts 1866 jfr. UMskr. 10. Marts 1862.

UMskr. 24. Marts 1882.

UDir. Skr. 17. Avg. 1844 Nr. 4.

§ 656

Til Hjælp for Forvalteren ved Tilsigelser til Betaling af Landgilde m.
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m. er der ansat 15 Bondefogder (foruden 3 for Kommunitetet), som lonnes

med faste Pengelob, der ikke maa overstige 4 Kr. pr. Td. Havre af deres tid-

ligere Lon.

Ved de endnu tilbage værende Allindelille og Svalmstrup Skove er

ansat en Skovfoged. Han lonnes med 74 Kr. 6 G O. aarlig, foruden Brugen

af en Jordlod og Brændselsudvisning.

UMskr. 15. Scptbr. 1856.

UMskr. 17. Febr. 1863 jfr. UMskr. 14. Febr. 1852.

§ 657.

Det til Kvæsturens Sekretariat henhorende Personale antages og af-

skediges af Kvæstor. Fuldmægtigen lønnes af Sorø Akademis samlede Lon-

ningssum, Assistenten og Skriveren af Universitetets og Kommunitetets sam-

lede Lonningssum. Kvæstor bestemmer Personalets Forretninger, til hvis

Udførelse er fastsat en samlet Kontortid Kl. 9— 3.

UMskr. 10. Marts 1862, UMskr. 22. Juli 1879 Nr. 1 og 6.

§ 658.

Bogholderens Fuldmægtig antages og afskediges, efter motiveret Ind-

stilling fra Bogholderen, af Kvæstor, der i Tilfælde af Meningsulighed har at

forelægge Ministeriet Sagen. Hans Lønning udredes af Universitetets og Kom-
munitetets samlede Lonningssum, Hans Forretninger udføres efter Boghol-

derens Anvisning. Under Bogholderens Fraværelse skal han være tilstede paa

Kontoret hver Søgnedags Formiddag Kl. 9— 3.

UMskr. 22. Juli 1879 Nr. 3 og 4.

§ 659.

Til Renskrivning har Bogholderen til Disposition 400 Kr. af Beløbet

til Kvæsturudgifter.

UMskr. 22. Juli 1879 Nr. 5.

§ 660.

Skriveren hos Kassereren og Forvalteren antages af disse i Forening,

dog med Approbation af Kvæstor. Han lønnes af Universitetets og Kom-
munitetets samlede Lonningssum. Forretningerne udføres efter Kassererens

og Forvalterens Anvisning.

l'Mskr. 10. Marts 1862.

§ 661.

Budet antages af Kvæstor. Han lønnes af Universitetets og Kom-
munitetets samlede Lonningssum.

§ 662.

Dispositioner over Jordstykker, som Stiftelserne endnu eje, ved Salg,

Bortfæstning, Bortforpagtning, Leje o. s. v. kræve ministeriel Approbation.
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Dispositionsdokumenterne ved Salg og Bortfæstning udfærdiges og under-

skrives af Ministeriet. Der skal gives Konsistorium Lejlighed til at ytre sig

over de Sager, som angaa Afhændelsen af Universitetets Fæstesteder til Arve-

fæste, forend slige Sager blive endelig afgjorte.

Resol. 9. Juni 1850, UDir. Skr. 8. Maj 1838.

§ 663.

Den i Skjoderne hidtil indforte Klausul om Erlæggelse af Jagtafgift

til Universitetet er bortfaldet. En særlig Formular for Arvefæsteskjøder

paa Universitetets og Kommunitetets Gods er approberet af den tidligere

Universitets-Direktion. I ethvert Arvefæsteskjøde, Fæstebrev eller andet

Dokument paa noget Sted under Stiftelsernes Gods indføres den Klausul, at

de paa Stedet eller Ejendommen værende antikvariske Mindesmærker und-

tages fra Overdragelsen og forbeholdes det offentlige.

UDir. Skr. 11. Marts 1843, UDir. Skr. 10. Marts 1827, UDir. Skr. 8. Maj 1838,

UMskr. 8. Avg. 1848.

§ 664.

Skatteopbørslerne af Stiftelsernes Gods sker ved Amtsforvalteren, der

oppebærer Skriverpengene.

UDir. Skr. 21. Novbr. 1846, UMskr. 28. Novbr. 1850, UMskr. 31. Jan. 1853.

§ 665.

Stiftelsernes Kapitaler gjøres frugtbringende efter Reglerne for offent-

lige Stiftelsers Midler ved Udlaan til private. Dog er der tillagt Ministeriet

Bemyndigelse til at samtykke i Udlaan til Kommuner og Kirker uden for

de almindelige Regler.

Resol. 17. Juni 1862, UMskr. 15. Avg. 1862, jfr. UMskr. 13. Febr. 1883. Med
Hensyn til Opsigelse af Panteobligationer se UMskr. 4. Marts 1871.

Adg. 12. Novbr. 1870 anvendes paa de under Kvæsturens Besty-

relse staaende offentlige Midler. Universitetets faste Synsmænd ere afskaffede.

Kvæsturen er bemyndiget til af Kvæsturudgifterne at lade afholde de Ud-

gifter, som ere forbundne med Optagelsen af saadanne Vurderings- og Skøns-

forretninger over de under samme hørende Gaarde og Huse i Kjobenhavn,

som det ved enkelte Lejligheder maa anses for hensigtsmæssigt at erhverve til

Sammenligning med de Forretninger, som holdes af de af -Øvrigheden dertil

udmeldte Mænd.

En Del af Stiftelsernes Kapital er fra ældre Tid eller i Følge særlig

Hjemmel, saaledes ofte for Legatmidler i Følge Fundatserne, anbragte i kon-

gelige Obligationer, for hvilke der er erhvervet Indskrivningsbevis, eller i

andre Obligationer. Obligationerne — for saa vidt de ikke ere optagne i

Statsgjældens Indskrivningsbøger — forsynes med Forbudspaategning af Mi-

nisteriet. Dispositioner over dem, saa vel som kontante Penges Anbringelse,

kræver henholdsvis Ministeriets og Konsistoriums Resolution.

Overflødige Beholdninger frugtbargjøres midlertidig ved Indsættelse til
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Forrentning i Privatbanken og Handelsbanken, saa vidt muligt lige fordelt

mellem disse.

Atlg. 12. Novbr. 1870, DMskr. 13. Maj 1871, UMskr. 6. Oktbr. 1871.

Resol. 2. Decbr. 1836 § 3, UDir. Skr. 5. Sept .1840, UDir. Skr. 19. Decbr. 1810.

QMskr. 16. Marts 1863, UMskr. 5. Decbr. 1873.

§ 667.

Den akademiske Fond og Reservefonden, der tidligere vare adskilte,

ere nu sammendragne. De forskjellige Stiftelsers Fonds holdes derimod ad-

skilte fra hverandre. Dog ere samtlige Legaters Midler undergivne en Masse-

bestyrelse, hvorfra kun ere undtagne de enkelte Legater tilhorende, ikke i

Indskrivningsboger optagne kongelige og offentlige Obligationer, Aktier, samt

de Panteobligationer, som ikke ere erhvervede ved anordningsmæssigt Udlaan,

men udtrykkelig skjænkede til bestemte Legater. Ethvert Legat beholder

imidlertid desuagtet sin særskilte Konto i Regnskabet, der altid klart og

tydelig skal udvise, at den samlede Obligationsmasse svarer til de Legatkapi-

taler, som derunder ere indbefattede. Forbudspaategninger paa Aktiverne

angive, hvilken Fond de tilhøre.

UMskr. 23. Marts 1861 jfr. Finanslov 1861—62, Resol. 2. Decbr. 1836 § 3,

UMskr. 3. Marts 1855, Finm.Skr. 12. Apr. 1872, UMskr. 28. Novbr. 1867.

§ 668.

For Universitetet, Kommunitetet, Legaterne, Sorø Akademi og den

almindelige Skolefond er der indrettet særskilte Aktivhovedbøger. I disse

optages de Stiftelserne tilhørende kgl. og andre offentlige Obligationer og

Aktier samt Prioritetsobligationer. Om Førelsen af disse se foran § 646.

Ligeledes er der indrettet særlige til Aktivhovedbogerne svarende

Kasse- og Kontrakassebøger.

UMskr. 22. Juli 1879 Nr. 1 og 2.

§ 669.

For Stiftelsernes Aktivmidler, med Undtagelse af Legatmidler, ere til

Dels indførte og blive for Fremtiden at indføre Renteterminerne Ilte Marts

og 1 1te September.

UMskr, 16. Avg. 1875, UMskr. 3. Decbr. 1875.

§ 670.

Universitetets Indtægter oppebæres i Kvæsturen eller ved Univer-

sitetsforvalteren. De en videnskabelig Samling under Universitetet af et

Legat tilkommende Renter indbetales til Kvæsturen, for at de kunne opføres

som en Indtægt under Afdelingernes Konto og derefter med det øvrige for

Samlingen normerede Beløb udbetales til Samlingens Bestyrelse. Tiende-

kornet lader Kvæstor bortsælge, for saa vidt Prisen naar Kapitelstaxten ; i

modsat Fald indstilles Sagen til ministeriel Approbation.

Inddrivelsen af Restancer overensstemmende med Loven, eventuelt ved

Udpantning, foranstaltes af Kvæsturen.

i Dir. Skr &8. Septbr. 1889.

Kane. Cirk. 5. Juni 1838, L. 29. .Man L873 § 1.

Nonner f. i niv. 27
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§ 671.

Udbetaling af bevilgede Summer sker i Kvæsturen, efter Omstændig-

hederne i Henhold til foregaaende ministeriel Ordre eller Rekvisition

fra vedkommende Myndigheder og Institutioner, til hvilke Belobene ere be-

vilgede.

Nogle af de videnskabelige Samlingers Bestyrere skulle efter de bestaa-

ende Regler, i Stedet for at hæve det hele for deres Afdelinger normerede

Beløb og aflægge Regnskab for dette, anvise de i Aarets Løb forefaldende

Udgifter paa hele Normalsummen under Kvæsturen.

Ingen Legatefor maa sidde inde med større Kassebeholdning, end han

nødvendig behøver til de i Halvaaret fra den ene Termin til den anden lø-

bende Udgifter. Den øvrige Beholdning afleveres strax i Kvæsturen, hvor

den bliver staaende til Efori Disposition.

UDir. Skr. 28. Septbr. 1839.

UMskr. 11. Decbr. 1854.

Reskr. 28. Marts 1804 § 3.

§ 672.

Regnskabsaaret for de under Kvæsturen hørende Stiftelser gaar fra

lste April til 31te Marts, undtagen for Legaternes Vedkommende, for hvilke

Regnskabsaaret er det borgerlige Aar. Regnskaberne afsluttes den 31te

Marts, dog saaledes, at Efterbetalinger inden for de ved Finansloven bevil-

gede Beløb kunne finde Sted, for saa vidt det af Hensyn til Regnskabets Af-

slutning kan tilstedes. Regnskaberne indsendes til Ministeriet inden Udgangen

af Juni Maaned tillige med de aarlige Regnskabsoversigter.

UMskr. 8. Septbr. 1857, Kons. Skr. 11. Juni 1880, UM.Cirk. 16. Juni 1849.

§ 673.

Der føres for hvert Institut en Hovedbog med tilhørende Kasse- og

Kontrakassebog — en for samtlige Legater — , indeholdende Regnskaberne

med løbende Indtægt og Udgift. I Legathovedbogen har hvert Legat sit

eget Folium, hvorpaa sammes Kapital og de det tilhørende Aktiver opføres.

Kontoen for Professorernes Distributs opføres i Hovedbogen for Le-

gaterne paa et særeget Folium.

Det paahviler Bestyrerne for de videnskabelige Samlinger inden Af-

slutningen af Universitetets Hovedregnskab til Kvæsturen at afgive Regnskabs-

extrakter eller Oversigter, indeholdende Hovedsummerne under Regnskabets

forskjellige, efter Specialbudgetterne for Samlingerne approberede Konti, med

tilføjet Indtægts- og Udgiftsbalance for Aaret og en kort Forklaring om de

forekommende Afvigelser fra de normerede Summer under de enkelte Konti.

Det paahviler Bestyreren for det fysiologiske Laboratorium, for hvis

samlede Normalsums enkelte Underkontis Poster, der ikke er bestemt noget

fast Beløb, ved Udløbet af hvert Finansaar at afgive til Kvæsturen til Frem-

læggelse ved Universitetets Hovedbog en Oversigt over, hvor meget der er

udbetalt for hver Underafdeling.

Resol. 2. Decbr. 1836 § 5.

UDir. Skr. 28. Septbr. 1839.

UMskr. 11. Decbr. 1854, UMskr. 2G. Septbr. 18.
r
>5.

UMskr. 15. Maj 1878.
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§ 674.

Legateforerne og Bestyrerne for visse videnskabelige Samlinger — det

zoologiske, det mineralogiske, det normal-anatomiske, det pathologisk-anato-

miskc Museum, den kirurgiske Instrumentsamling, den farmakologiske Sam-
ling og Kontoen til særegne Udgifter ved det lægevidenskabelige Fakultet -

—

aflægge særlige direkte Regnskaber for de enkelte under deres Efori hørende

Legater. Regnskaberne for de videnskabelige Samlinger indsendes til 1ste

Revisionsdepartement inden den 1ste Juni; om Legatregnskaberne se foran

§ 533.

UMskr. 11. Decbr. 1854, UMskr. 26. Septbr. 1855, Eesol. 2. Decbr. 1836 § 6.

§ 675.

Den administrative Revision af Regnskaberne finder Sted i 1ste Re-

visionsdepartement; den foregaar til Dels i selve Kvæsturen, hvor der til

dette øjemed er indrettet et eget Revisionslokale. Fremlæggelse ved Regn-

skaberne af Gjenparter af alle nye Obligationer er overflødig. De origi-

nale Obligationer skulle af Revisor efterses hos Kassereren. For saa vidt

en Antegnelse i det enkelte Tilfælde undtagelsesvis maatte gjøre det nød-

vendigt for Decisionens Skyld at have Gjenpart tilstede af en Obligation, kan

en saadan rekvireres i Kvæsturen.

Bekj. 20. Avg. 1870 jfr. Bekj. 30. Juni 1860, Resol. 29. April 1846, Resol. 14.

Marts 1819, UMskr. 10. Marts 1862, UMskr. 18. Novbr. 1872, UMskr. 30. Juni 1876.

§ 676.

Naar Antegnelserne ere sendte til Besvarelse i Kvæsturen, henholdsvis

Eforerne, blive de, førend Regnskaberne indstilles til Decision, at tilstille Kon-

sistorium for med dettes Bemærkninger at indsendes til Decision.

Førend der for Universitetets, Kommunitetets og Legatfondenes Regn-

skaber meddeles Kvittance, sendes Regnskaberne, naar Revisionen ikke har

gjort Udsættelser, til Konsistorium, der gjør Indstilling om Kvittance.

Resol. 2. Decbr. 1836 § 6, Resol. 21. Decbr. 1837, UMskr. 14. Oktbr. 1848,
UMskr. 30. Juni 1876.

UMskr. 13 Avg. 1852, UMskr. 30. Juni 1876.

§ 677.

Nærmere Regler for Regnskabsvæsenet ere givne ved Instruxerne for

Kvæsturens Embedsmænd. Universitetsforvalterens Regnskaber vedlægges

Universitetets Hovedregnskab.

Særskilte Regler ere givne for Jordebogs Indtægternes Anførsel i

Regnskaberne.

("Dir. 8kr. 6. Juli 1839. Se foran §§ 649, 651, 653 og 655.

UMskr. 16. Decbr. 1848, UMskr. 16. Juni 1849, UMskr. 10. Novbr. 1851.

§ 678.

Budgetterne for de under Finansloven sorterende Instituter skulle for

det paafølgende Finansaar være indsendte til Ministeriet inden Udgangen af

hvert Aars Juni Maaned.

DMCirk. 28. Febr. 1849.

27*
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§ 679.

Over Indgangen til Universitetet er anbragt en ørn, under hvilken

følgende Indskrift findes: coelestem adspicit lucem.

Universitetets og de øvrige Stiftelsers Bygninger ere undergivne Byg-

ningsinspektørens Tilsyn.

UDir. Skr. 16. Febr. 1833.

UMskr. 13. Juli 1850.

§ 680.

Ved de Bygninger, som ere underlagte særlige Bestyrelser eller Em-
bedsmænd som Værger, Eforer eller i deres Professorstillinger, paahviler det

nærmere Tilsyn disse, der ved større Byggeforetagender skulle henvende sig

til Bygningsinspektøren angaaende Planen til Arbejderne og Overslaget, som

dernæst forelægges Ministeriet, medens de ordinære Vedligeholdelsesarbejder og

smaa Reparationer uden Mellemkomst af Bygningsinspektøren besørges af dem.

Andre Bygninger, nemlig Universitetsbygningen, Kommunitetsbygningen, kirur-

gisk Akademis Bygning, Universitetets Landsbykirker samt Kegensen, henhøre

direkte under Bygningsinspektøren. Denne holder de aarlige Syn over Byg-

ningerne, dog at disse overværes af Kvæstor eller en af ham i det enkelte

Tilfælde dertil bemyndiget Embedsmand under Kvæsturen, affatter Planer og

Overslag, besørger Arbejderne udførte, afslutter Akkorderne, efterser, om og

hvorledes Arbejderne ere udførte, attesterer Haandværkernes Kegninger o. s. v.

Løbende Vedligeholdelsesarbejder og Udførelsen af smaa Reparationer for-

anstaltes ligeledes af Bygningsinspektoren, der til den Ende har at føre Tilsyn med

hver enkelt Bygning og paa hvert Sted ved Aftale med eller Bemyndigelse

til en paa Stedet boende Mand sørger for, at uopsættelige smaa Reparationer

strax iværksættes ved de Haandværkere, han benytter.

Udbetalingen af Regningerne sker i Kvæsturen; naar de ere atte-

sterede af Bygningsinspektøren, anvises de af ham til Udbetaling at de under

den paagjældende Stiftelse bevilgede Summer til Bygningernes Vedligeholdelse.

Efter disse Anvisninger med Bilag opgjør Kvæsturen Regnskabet for Stiftel-

sernes Bygningers Konto, der indsendes med Stiftelsernes Aarsregnskab. Fore-

faldende Udsættelser ved Revisionen af Bygningsregnskaberne besvares af

Bygningsinspektøren og ere Kvæstor uvedkommende.

UMskr. 13. Juli 1850, UM.Cirk. 24. Juli 1856, UMskr. 17. Febr. 1880 jfr. Adg.
3, Septbr. 1879, UMskr. 2. Avg. 1861.

§ 681.

Renholdelse og lignende Hverv paahviler de paagjældende underordnede

Betjente.

UMskr. 13. Marts 1850, UMskr. 11. Febr. 1853, UMskr. 19. Juli 1875 jfr. UMskr.
19. Febr. 1863, UMskr. 4. Maj 1880.

§ 682.

Paa det af Universitetet til Kjøbenhavns Magistrat overdragne Grund-

stykke ved Sølvgadens Forlængelse er lagt den Servitut, at det kun maa

bebygges og benyttes som Villaparti.

UMskr. 1. Sept. 1870, Kbh Mag. Skr. 7. Novbr. 1870.
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§ 683.

Ved det kirurgiske Akademis Indlemmelse i Universitetet erc Akade-

miets Bygninger med samtlige dertil borende Inventarier, Instrumenter, Ap-

parater og Samlinger samt alle det tilhorende Midler, Legater og tillagte

aarlige Indtægter gaaede over til Universitetet som dettes Ejendom.

Hvad angaar den i Stueetagen værende Bolig er det af Ministeriet

særlig udtalt, at den maa kunne anvendes saaledes, som Universitetets Tarv

med Hensyn til samtlige Omstændigheder og under billigt Hensyn til de givne

Forhold tilsiger.

Resol. 17. Decbr. 1841.

UMskr. 31. Decbr. 1853 jfr. UMskr. 7. Marts 1854.

§ 684.

Universitetets Bygninger assureres efter de almindelige Kegler. Med
Hensyn til Forsikring ud over Maximum af den lovbestemte Størrelse beror

Sporgsmaalet, om og hvor Forsikring skal finde Sted, paa Afgjorelsen i det

enkelte Tilfælde. Paa den botaniske Haves Drivhuse tegnes ikke Assurance.

UMskr. 4. Juni 1874.

§ 685.

Universitetet har særlig begrundet Vedligeholdelsespligt med Hensyn

til Rahbeks Monument samt Hurtigkarls og Rasks Gravsteder.

UMskr. 22. Juni 1853, Kons. Skr. 23. Septbr. 1871.

III. Universitetets Bestillingsmænd og Nærings-

drivende.

1. Universitetets Bestillingsmænd.

§ 686.

Foruden de i det foregaaende nævnte Bestillingsmænd sortere de i de

følgende §§ nævnte Bestillingsmænd under Universitetet.

§ 687.

Ved Universitetet ere 2 Pedeller ansatte, der antages af Konsi-

storium. De lønnes dels ved en fast Lønning af Universitetets samlede

Lonningssum — derunder et Beløb til Budhjælp — dels ved forskjellige,

dem tillagte akademiske Sportler og Legatbeløb, jfr. foran II. Nr. 7 b.

For Opkrævning af Dekanatsindtægter i det filosofiske Fakultet er der derhos

tillagt hver 20 Kr. aarlig, samt som Erstatning for bortfaldne Sportler ved

Bakkalaureigradens Erhvervelse 54 Kr. til 1ste og 46 Kr. til 2den Pedel

og ved Forberedelses Examen 180 Kr. til hver. 1ste Pedel nyder tillige

Fribolig paa Universitetet. Begge have Kontorlokale paa Universitetet.
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Universitetspedellernes Forretninger ere dels Forretninger, der ved-

komme Universitetet i sin Helhed, dels saadanne, der vedkomme de enkelte

Fakulteter. I først nævnte Henseende er det fulgt som almindelig Regel, at

de egentlige Kontorforretninger vedkomme 1ste Pedel, anden Tjeneste der-

imod 2den Pedel. Fordelingen af Forretningerne med Hensyn til de enkelte

Fakulteter sker ved Overenskomst mellem Pedellerne.

De ere fritagne for borgerlige Onera. Andragender fra dem til Mini-

steriet tilstilles Konsistorium.

Fund. 7. Maj 1788 III § 7, IV §§ l og 8, UDir. Skr. 22. Apr. 1845, jfr. UMskr.
23. Decbr. 1871, UMskr. 14. Novbr. 1854 jfr. Reskr. 11. Maj 1775 § 2, UMskr. 19.

Apr. 1884, Bestallinger af 3. Decbr. og 31. Decbr. 1871, UMskr. 19. Juli 1875, jfr. UDir.
Skr. 8. Jan. 1818, concl. cons. 15. Septbr. 1847.

Reskr. 2. Septbr. 1740, Reskr. 9. Oktbr. 1750, UMskr. 23. Maj 1864.

§ 688.

Universitetets Portner antages af Konsistorium og lønnes af Uni-

versitetets samlede Lønningssum. Han nyder Fribolig og har et Beløb til

Brændsel. For Udførelsen af Forretningerne er fastsat en Instrux. Særlige

Forretninger kunne overdrages ham i Følge Overenskomst.

UDir. Skr. 8. Novbr. 1836, Instr. 28. Jan. 1858, UMskr. 19. Febr. 1863, UMskr.
19. Juli 1875.

§ 689.

Universitetets Fyrbøder, der tillige er Fyrbøder ved Universitetsbiblio-

theket, antages af Konsistorium og lønnes af den samlede Lønningssum.

Han nyder Fribolig. For Udførelsen af Forretningerne er fastsat en Instrux.

UDir. Skr. 8. Novbr. 1836, Instrux 27. Apr. 1883.

§ 690.

Konsistoriums Bud antages af Konsistorium og lønnes af den sam-

lede Lønningssum.

§ 691.

Under det lægevidenskabelige Fakultet er ansat:

1) en Pedel, der er knyttet til det kirurgiske Akademi. Han antages af

Konsistorium og lønnes af Universitetets samlede Lønningssum foruden

Andel i Examensgebyrer, 4 Kr. for hver Kandidat til den lægeviden-

skabelige Embedsexamens 1ste Del, 2 Kr. for hver Kandidat til 2den

Del. Han nyder Fribolig. For Udførelsen af Forretningerne er fastsat

en Instrux;

2) et Bud, der antages af Fakultetet og lønnes af Universitetets samlede

Lønningssum foruden Andel i Examensgebyrer 2 Kr. 66 O, for hver

Kandidat til den lægevidenskabelige Embedsexamens 1ste Del og 1 Kr.

33 ø. for hver Kandidat til 2den Del;

3) en Anatomitjener, der antages af Fakultetet og lønnes af Universitetets

samlede Lønningssum. Bestillingen er for øjeblikket forenet med den

under Nr. 2 nævnte.

UMskr. 6. Juni 1874, UMskr. 5. Febr. 1858, Instr. 20. Juni 1874.

UMskr. 5. Febr, 1858.
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§ 692.

Med Hensyn til de under Universitetet hørende Bestillingsmænd har

Ministeriet under 15. Septbr. 1871 fastsat nærmere Kegler om deres pligtige

Alderdoms- og Enkeforsørgelse. Fritagne ere kun Assistenterne ved Univer-

sitetets zoologiske Museum, Amanuenses ved Universitetets kemiske Labora-

torium og Assistenten ved Universitetets fysiologiske Laboratorium paa Grund

af disse Stillingers særegne Beskaffenhed som blot midlertidige Gjennemgangs-

stillinger.

UMskr. 15. Septbr. 1871, UMskr. 17. Avg. 1871, UMskr. 11. Maj 1872.

§ 693.

Enhver Forandring i Lønningerne af de samlede Lønningssummer

kræver Ministeriets Samtykke. Ved Personskifte i de Bestillinger, der ikke

besættes af Ministeriet, er det ufornødent at indhente dettes Samtykke til

fremdeles indtil videre at udbetale de med dets Approbation fastsatte Løn-

ninger med samme Beløb som hidtil. Kun med Hensyn til det zoologiske

Museums 2 Konservatorstillinger har Ministeriet forbeholdt sig at træffe nær-

mere Bestemmelse.

Om enhver Oprykning til højere Lønning gjør Kvæstor Indberetning

til Ministeriet.

UMskr. 18. Novbr. 1871.

UMskr. 3. Juni 1858.

§ 694.

Med Hensyn til 10 °/o Forhøjelserne udkræves Ministeriets Samtykke,

for at de kunne tillægges Eftermanden. Undtagelse er kun gjort med Hensyn

til enkelte underordnede Bestillinger ved Regensen.

UMskr. 31. Oktbr. 1873, UMskr. 6. Decbr. 1873.

2. Universitetets Næringsdrivende.

§ 695.

Konsistorium har almindelig Bemyndigelse til at tildele 3 Nærings-

drivende i Kjobenhavn Bestallinger som Universitetsboghandlere, 2 som Uni-

versitetsbogtrykkere, 1 som Universitetsbogbinder, og har faaet særlig Bemyn-

digelse til at meddele bestemte Næringsdrivende Bestallinger, dels som Uni-

versitetets Mekanikus, dels som Universitetets Instrumentmager.

Reskr. 2. Septbr. 1740, Kons. Skr. 29. Juni 1839, UDir. Skr. 26. Maj 184<>,

DDir. Skr. 21. Pebr. 1843, UMskr. 20. Maj 1857, Lindes Medd. f. 1849—5« S. 894—98,
Univ. Aarb. f. 1876—77 S. 270.

§ 696.

Ved Udnævnelser af Universitetets Næringsdrivende paadrages der i

Regelen ikke Universitetet nogen Forpligtelse til at benytte de paagjældende;
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dog gjælder herfra Undtagelse med Hensyn til Universitetets Bogtrykker, hvem

det under de Betingelser, som angives i Bestallingen, paahviler Universitetet

at benytte til Trykningsarbejder, der udføres for Universitetetet som saadant,

samt Professorerne med Hensyn til de Arbejder, hvortil de erholde Hjælp af

Kontoen for Professorernes Fritryk. En Taxt for saadant Trykningsarbejde

er fastsat ved Overenskomst.

Bestalling af 30. Oktbr. 1875, Taxt 7. Juli 1875, Instr. 9. Juni 1786 § 11.

§ 697.

De af Universitetet med Bestalling forsynede Næringsdrivende (Bog-

handlerne, Bogtrykkerne og Bogbinderen) ere fritagne for alle borgerlige Onera,

personalia og realia, Tjeneste i Kjøbenhavns Væbning undtaget, for hvilken

kun Universitetets Bogtrykker er fritaget. Næringsskat svare de som andre,

dog at Universitetets Bogtrykker er fritaget med Hensyn til det, der trykkes

for Universitetet.

Reskr. 2. Septbr. 1740, Reskr. 9. Oktbr. 1750, Kane. Prom. 20. Septbr. 1794,
jfr. Reskr. 31. Oktbr. 1749, Kskr 9. Apr. 1818, UDir. Skr. 26. Maj 1846, Resol. 28. Oktbr.

1846, Justm.Skr. 17. Novbr. 1853.
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Fjerde Afsnit

Patronatsforholdet til Frue Kirke.

§ 698,

Universitetet har Patronatsret med Hensyn til Frue Kirke og udøver

i denne Egenskab tillige de Kirken som Ejer af Hvidovre Kirke tilkommende

Rettigheder, alt i Overensstemmelse med den almindelige Lovgivnings Regler.

Konsistorium, der paa Universitetets Vegne udøver Patronatsretten, beskikker

en akademisk Værge, der som saadan er Medlem af Kirkeinspektionen for

Frue Kirke, og som oppebærer dels en Løn af Frue Kirke, dels af Hvidovre

Kirke 50 Tdr. Byg.

Den akademiske Værge aflægger Hovedregnskabet for Frue Kirke samt

Regnskabet for Hvidovre Kirke.

UMskr. 6. Juni 1878.

§ 699.

Frue Kirkes Midler bestyres under Universitetskvæsturen, idet der

sondres mellem Kirkens almindelige Fond og den extraordinære Bygningsfond.

De bestyres efter Reglerne for Legatmidler, saa at Universitetet ikke over-

tager større Ansvar for Kapitalernes Konservation og Frugtbargjørelse, end

der paahviler det med Hensyn til Legatmidler. Af Hvidovre Kirkes Overskud

er end videre dannet en særegen Fond ,,Frue Kirkes Fond af Hvidovre Kirkes

Overskud".

Fund. 31. Marts 1732 § 85, Resol. 25. Decbr. 1832, Kskr. 10. Oktbr. 1844,
UMskr. 6. Juni 1878 jfr. Kons. 8kr. 4. .Juli 1878.

§ 700.

Konsistorium besætter Organist-, Klokker- og Gravertjenesterne ved

Frue Kirke, Inspektionen de mindre Bestillinger; til Ansættelse af Ringeren

28
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kræves dog Konsistoriums Samtykke. Til Valget af Organisten kræves Mini-

steriets Approbation. Kantoren ansættes, i Følge Indstilling fra Inspektionen,

af Kjøbenhavns Magistrat; Lønningen udredes af Kommunen.

Ved disse Beskikkelser er det gjort Konsistorium til Pligt at paa-

lægge de vedkommende at underkaste sig de Forandringer, der maatte blive

en Følge af Omreguleringen af Sognegrænserne i Kjøbenhavn eller af For-

andring i Bestemmelserne om Udredelsen af Præste-, Klokker- og Degnepenge

saa vel som i Præsternes og Kirkebetjentenes Lønningsmaade i det hele.

Kesol. 16. Juli 1841, UDir. Skr. 8. April 1843, Kons. Skr. 17. Marts 1846,

UMskr. 15. Febr. 1869 jfr. L. O. R. D. 27. Apr. 1865, Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 468—74,
f. 1877-78 S. 585 og 587-88.

UMskr. 2. Decbr. 1873.
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1595.

Fundatzen paa det hus udi Kiøbenhaffn, som Christoffer Valcken- Julij 16.

dorff haffuer funderit till Studenters Wohninger.

Jeg Chrisstoffer Valckenndorff till Glorup Kiendis mett thette mitt

Obne Breff, Att ieg Gud almechtigsste till ere, Och fattige Personner, som

Ville legge Vind paa thennom, lerre och forbedre thennom i Boggelig

Kunster, haffuer ieg Vndt och giffuitt, Och Nu med thette mitt Obne Breff,

Vnder och giffuer, ett mitt huss och gaardt med gaardtzrum och hauffuerum,

som liggendis er her i Kiøbenhaffuen i Sanctj Pederstrede, som ieg till

thess behoff, till fattige Personners Woninger Och Boliger, kiøbtt och byggitt

haffuer, Och ther till med haffuer ieg giffuitt til forne mitt huss, till att

holde thed Ved heffdt och magt, och till samme Personners opholdt och

Beste, som ther Vdij kunde komme att Boe, Sex thusinde ett hunderitt

Ricksdaller, som sckulle Vdsettis, och altid bliffue bestaaendis paa Rente forne

studenter och hus tilheste, Huor paa ieg haffuer Anttuordett fraa mig Bode

Nøigactige gield breffue till adskillige tider och terminer att Betalle, Och

Naar samme Peninge Vorder epter haanden till tid och terminner, som

Breffuenne formelder, Betallit, Thaa sckall saa holdis med forlie sex thusin

ett hunder daller, som her epter følger.

For thed første, aff thend rentte, som the fire thusinde daller kunde

Rente om Aaritt, Naar the epter breffuens liudelse Vorder betallitt, som be-

løber thov hunder daller, Ther aff sckulle the høglerdc haffue for theris

Vmage Aarligenn treduffue daller Och the andre ett hunder halffierdesindtztiuffue

daller, att sckifftis emellom the studenter, som i samme huss boendis ere,

Och till att holde husitt och gaardenn Ved heffde och Nødtørfftige Byg-

ning med.

The andre thu tusind daller sckall altid bliffue stille staaendis paa

Rentte, Och Renten ther aff, som er ett hunder daller om Aaritt, sckall altid

holdis tilstede, ind till saa longe, att samme Remitte kand och beløbe sig

ett tusind daller, som er huer thiende Aar, saa sckall samme ett tusind

daller Vdsettis paa Rennte till the fire tusin (laller, som forsckreffuitt staaer,

Och thend rente, som thaa kand falle ther aff, Ther aff sckall først the høg-

lerdes Peninge, som thennom nu er tillagt, forbedres och formeris, huer

tiende Aar femb daller, Och thend anden rentte att komme husitt Och

studenternne Aarligen tilbeste.

Normer f. Univ. II. 1
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Julij 1G. Menn huis thend smaa Rennte kand beløbe sig aff the thov tusind

dallers rennte i the Nie Aar epter huer andre, Thend smaa rennte mue the

høglerde och beholde, thennom sielffuer tilbeste.

Och sckall thed altid saa holdis tid epter tid med samme tu tusind

daller, att the sckulle staa stille med theris Kentte, Indtill saa lenge, att

renten beløber ett tusind daller, saa sckall thend rente, som er ett tusind

daller, Wdsettis paa Rente igienn, the høglerde, studenterne och husit tilbeste,

effter som forsckreffuitt staar.

Och haffuer ieg giordt thenne forordtning, med the høglerdes pening

att forbedre epter som forsckreffuit staar, Paa thed att the skulle Vere

tess flittigere paa the fattige studenters beste, Saa er en thienner och

sin løn Verdt.

Og sckulle the tu tusind daller, som er lige som en moder till thenne

Rente, som sckall formere hoffuitstollen, epter som forberørdt er, Stedtze oc

altidt Vrygeligen bliffue staaendis Paa rente Aar epter Aar, Vforkrenckitt oc

Vformindskitt i alle maade, Och haffuer ieg giordt thenne forordning om tese

tu tusind daller, som sckall altid staa stille paa Rente, for thenne Arsage

sckyld, Att efftertij att alle Vare, ehues thed Vere kannd, alle Aar opstigis

och bliffuer dyrer, saa ville ieg ocsaa, att tese fattige studenters indkompst,

saa vell som the høglerdis peninge Oc husens Notorfft, Hige maade

tidt eifter tid, kunde thennom formeris och forbedres, epter som for-

sckreifuitt staar.

Och paa thed att thenne min gode Villie oc mening kund tesbedre stedtze

oc altid holdis och Veed magt bliffue, Thaa haffuer ieg tallett oc handlitt

med hederlig oc høglerde mennd, Rectore och Professoribus Vdij thenne

høge skolie och Vniuersitett her i kiøbenhaffun, att the haffuer loffuitt att

ville tage samme gield breffue till thennom, oc till tid och terminner lade

indkreffue samme peninge, oc thennom Aarligen att Vdsette paa Rennte,

Och huis samme pening igien kunde rente, Aar epter Aar, Thend rente

skulle the igien Vd delle och Vdgiffne till thennom sielff oc till the samme

studenter, som i samme mitt studenterhus boenndis ere, i slige maade

,

; som

forberørt er.

Sckulle oc altid i samme studenterhuss Vere oc bliffue Sexten Per-

sonner, to personner i huert Kammer, Thennom som Ville Varre theris bog

oc studering oc Ville komme ihueff, huor for the ere beuilgede att boe i

samme huss.

Oc huilcken personner, som kommer i samme hus att boe och skicker

thennom effter som forskreffuitt staar, The mue haffue theris huss oc faa

tese peninge i femb sambfelde Aar och icke lenger, Menn ther som nogenn

aff thennom, en eller flere, Ville Vere forsømmeligenn och icke Vare theris

bog och studering, som thennom burde att giøre som tugtige personner,

Thennom skulle the høglerde haffue fuldmagt adt vduise och foruise aff

samme hus, Och icke ieg eller mine arftuinger haffue nogenn magt her emod

att sige i noger maade. Menn ieg vill her om venligenn haffue forbemelte

høglerde ombeditt oc fuldkommeligen fuldmagt giffuitt, att the flitteligen

her vdij ville haffue ett Christeligen indseinde, som the ville Andtsuare for

gud, saa att ther(!) icke tilsteder Essellitt att tage foritt fraa Lammitt.
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Och skall aliidt cnn aff samme sexton Pcrsonner, som tugtige och Julij 16.

thienlig er, forordtnis till at haffuc dagelig till siuenn, Naar band or tilstede,

til samme studenter, som i forne huss boendis ere, att ingenn aff thennom

forer ett Vsckickeligt eller lettferdigt lcffnitt med drick och slaugsmaall eller

i andre maade.

Ocb att døren vd til gaadcn bliffuer tillugt om afftenen till rette tidt,

effter som profesores thed epter tidtzens leilligbed befaller.

Ocb skall tbend personne, som her till betroes, haffue sin woning i

thed kammer, som er østen ved gaade døren, oc Naar thenne personne

kunde vndertiden drage sitt erinde aff byenn, thaa skall en aff the andre

studenter saa lenge i hans sted igiem(!) forordtnis, Saa att inthed bliffuer

forsømmitt.

Thersom nogen aff the personner findis att sette thennom modtuillig

op emod hannom med ord eller gierning, Thaa skall hånd giffue thed pro-

fesorenne tilkiende, och huilckens brøsst, som i saa maade findis, skulle the

straxs, Vden Vndskylding, foruise aff husitt.

Oc vill ieg, at huis peninge, som forne studenter om Aaritt kunde

tilkomme, att samme peninge sckulle Vddellis till thennom till tuende tider

om Aaritt, som er till Paaske oc till Sanctj Mickels dag, Dog skall thette her

hos med samme peninge att Vddellis saa holdis, Att fraa Paasken oc till

Sanctj Mickels dag, som er om sommeren, Thaa skall thennom giffuis thennd

tredie paardt, Menn fraa Sanctj Mickels dag och till Paasken, som er om
Vinteren, thaa skall thennom giffuis the tho partter, Thi the haffue thaa

mest behoff til kleder, Ild, Ved oc liuss.

Oc thaa skulle samme peninge dellis och skifftis i halff søttende

paartter, saa att thend personne, som skall haffue til siuen till the andre

studenter i husitt hos sig, hånd skall haffue halffanden gang saa møgitt,

som en aff the andre personner for sin Vmaghe.

Huis Kente som kand falde om Aaritt aff thed enne hunder daller,

som forskreffuitt staar, Ther forre skall Aarligenn kiøbis bøger till att forbedre

forlie studenters liberij med Vdij husit, thennom och theris epterkommere

tilbeste. Oc skall Clarligen optegnis huertt Aar, Ved naffn oc datto, huis

Bøger som kiøbis, oc naar ieg eller mine arffuinger thed en gang om
Aaritt begierer, Thaa att anttuorde os ther paa en optegnelse.

Oc skulle samme peninge icke høgre vdsettis paa Rente, end aff huert

hunder daller femb daller till Kente om Aaritt, paa thed att samme peninge

kunde tessbedre vdsettis paa Rennte hos gott vist folck, som till rette tid oc

termin kund[e] vdgiffue theris rente, saa att the fattige studenter icke ther

offuer skulle lide nogen skaade oc forsommilse, huilckett the dannemend vell

sielff vijdere betencker, epter som thennom ligger magt oppaa.

Menn ther som saa skede, att the høglerde i till kommendis tid her

emod giorde oc vdsatte samme pening høgre paa rennte, ennd femb daller

aff hunderitt, Thaa skulle the hussarmes forstandere her i kiøbenhaffn haffue

fuldmagt, med thette mitt obne breflf, att indførdrc samme rentte till thennom

paa the hussarmes vegne, huis thend høgre end femb daller aff hundert

kunde beløbe sigh.

Naar ther bliffuer nogitt kammer ledigt, ett (dier fiere, att nogen

1*
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Julij 16. personne ther aff bort kommer, Thaa vill ieg haffue mig oc mine arffuinger

paa Sckioldsiden, som boendis er paa Glorup, frij oc Vbehindritt fore, att

Vndc og tilstede, huilcken personne oss Løster att Vnde samme kammer oc

Vnderholding igienn, Dog icke till andre, end till the som Ville forbedre

thennom i theris bog oc føre ett gott Leffnitt.

Ther som att ther kunde komme illebrandt paa samme huss, oc

giorde skaade, thed gud forbiude, Thaa skulle samme huss igienn byggis oc

forbedris oc Ved magt holdis aff forne rente peninge, oc medeler tid att korte

samme husis bygning oc forbedring aff alle studenternis indkompst oc rente,

Indtill thed vorder igienn fuldferdigt Byggitt med kammer och ald Verelse,

hussraadt oc andet, som thed nu er, oc inthed formindske aff hoffuit stollen

enthen till husens bygning eller anden Vdgifft i noger maade, Icke helder

aff the tw tusind dallers renntte, som skall altid staa stille till fremb Wext,

epter som for er rørdt.

Sckulle icke helder mine arffuinger eller nogen anden, ehuem thed

vere kunde, haffue nogen magt thenne minn gode Villie oc gaffue breff att

formindske eller forandre for Iie studennter och hus till skaade i noger maade,

Enthenn formedelst giestlig eller Werdtzlig rett, hielp eller Bistand i noger

maader, vnder gudtz Vrede heffn oc straff.

Oc forbemelte, hederlig oc høglerde mend Eectore och profesoribus,

som nu ere, oc her epter kommendis vorder, skulle oc ilige maade paa

forne studenters oc husens vegne haffue ett Christelige och flittelige indseinde

her vdij, att aldtingeste holdis forne studenter med theris indkompst oc rente

Vden skaade, Saa att theris indkompst, rente eller herlighed, Icke for theris

forsømmilse eller gode befordring formindskis thennom fore, menn att thend

formeris oc forbedres thennom fore i alle Vilkor, epter som forskreffuit staar,

Och her hos haffue flittige tilsiuen till Personnernis Leffnitt oc till theris

Lerdombs forbedrelse, som the ville Andtsuare for gud, oc vere bekienndt for

mig eller mine arffuinger, som billigt oc rett er, Epter theris breffs Liudelse,

the mig her paa giffuitt haffuer, Wijdere formelder.

Thill ydermere Vindnisbiurdt haffuer ieg hengt mitt indsegell her

neden fore oc med egen haand Vnnderskreffuitt, Oc haffuer ieg Venligen om-

bedett Erlig oc Velbiurdige Mend, Jørgen Rossenkrandtz till Rosenholm,

Manderup Paassbierig till hagissholm, Min Naadigste herre Prindtz oc

Vduolde konings hoffmester, Som ere danmarckis regcrendis Raadt, Oc

Arrildt huitfeldt till Ottherssbierig, danmarckis rigis Cantzeller, med mig att

besegle, Som giortt oc skreffuitt er Vdij Kiobenhaffn, Thend XVI dag Julij,

Aar epter Christij fodtzell MDLXXXXV.
Christoffer Valckendorff

egen handt.

(Efter den ene af 2 Originaler paa Pergament i Universitetsarkivet, med 4

vedhængende Segl.)

1599^

Martii 24. [Statuter (Regler) angaaende god Ordning og Skik, som med Legato

Walkendorfiano og dets Alumnis skulle holdes.]

III. Skulle Rector oc samme Professores forspøre, huad
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Lectianes huer horer, oc see deris Boger, oc der som bchoff giores , befalle Martii 24.

huad Lectioncs huer skal hore, Oc at hånd dennom saa horer, adt hånd

kand giore rede derfore nar hånd tilsiges, eller straffis effter Professorum
deris sigelsse paa sin Part aff Pengene, naar de Vddeelis, Men findis nogen

adt Terre saa wskickelig i sit Lcffnit, eller saa forsømmelig i sin Leerdom,

Adt mand icke synderlige Haab kand haffue om hannem, eller icke will

were disse Statuter vndergiffuen, da skulle de med menige Professornm

sambtyeke forwiisse[s] aff Husset, Oc da en Anden effter fundatsens liudelsse

tilskickis at nyde det bemficio, om huilckenn bedre Haab kand werre. IIII.

Om nogen foraarsages aff sit Kammer at forreise, da skal hånd aff Rrcforc

oc for ,lc lJrofcsswibus begere forloff, Oc i det senniste indenn Tolff Vger

indstille sig i sit Kammer til sin Studering, Oc da med sig fore god beuiss

om sin loulige Vndskyldning, at hånd saa lang tid haffuer werrit borte, oc

midler tid at haffue skicket sig Christeligen oc wel. Men dersom nogen

fordrister sig til lenger at vdebliffue, end forschreffuit staar, skal hånd der

med haffue forbrodt sit Kammer, Oc den Portion aff Pengene, som hannom

midler tid kunde tilfalde. I lige maade skal ingen holde nogen Borne- Schole

vdi sit Kammer, ey heller holde nogen Drick, Gestebud eller nogen saadane

Samquem vnder forue straff. Dersom oc nogen fordrister sig til at bliffue vde

aff sit Kammer om Natte tide oc effter en oc anden Paamindelsse icke wil

rette sig, skal hånd were vnder samme straff.

(Efter Originalen paa Pergament i Universitetsarkivet.)

1670.

Rescript til Professorerne ved Kiobenhavns Univcrsitæt ang. at alle Decbr. 23.

smaa Bestillinger, som af bemeldte Universitæt og de derunder liggende

Kirker dependerer, maae herefter af Personer, som Professorerne udnævne

og dertil dygtige befinde, betjenes og forestaaes, alle Kongelige Expectance-

Breve uagtet, m. m.
(Fogtraanns Reskr. Sml.)

1672.

Forordning om Mcdicis og Apothekere. Decbr. 4.

§ 11. Ingen maa nogensteds i begge Kgl. Riger, Fyrstendomme og

Lande holde noget Apothek, uden de have derpaa Kgl. Bestallings- Brev,

og aflagt til Kongen deres Eed, og de, som sig herefter agte at nedsætte og

holde Apothek i nogen Bye eller Sted i de Kgl. Riger og Lande, skal, forend

de Bestallings-Brev derpaa bekomme , examineres af Facultatis Medicæ

Doctoribus og Apothekerne i Kiobenhavn, og om de dertil findes dygtige,

skal de derpaa tage et Attestatum, som dem uden Betaling skal meddeles.

§12. Apothekerne skal alene blive ved deres Bestilling og hverken selv

•'Hor ved deres Svende befatte sig med Praxi medica eller Syge at visitere,

dog at ingen herved forbydes et in Medicina approberet og ei farligt Medi-

eamentum at meddele en Patient, naar det begicres i de Kiobsteder saa og

paa Landet, hvor ingen Medicus er eller saa snart bekommes kan; og al den

Stund de ingen anden borgerlig Næring bruge, uden det Apotheket ved-

kommer, skal Apothekerne være frie for alle Borgerlige og Byes Bestillinger
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Decbr. 4. samt Indqvartering. Og naar nogen Apotheker døer, skal hans efterladte

Enke og Børn blive ved Apotheket og nyde samme Friheder og Benaad-

ninger som tilforn; dog skal den samme, som Apotheket igjen skal forestaae,

enten det er en af hans efterladte Børn, eller om Enken eller Børnene vilde

tage sig en Provisorem, examineres af Facultate Medica og Apothekerne, om
han bliver dygtig dertil erkjendt, og giøre sin Eed.

(Schous Forordninger.)

1679.

Junii 7. Constitutio laudabilis de residentiis, approbered og sluttet af

samptlige Professoribus.

Art. X. Professores, som henkaldes til andre Embeder, og Profes-

sorum Enker og deres Børn nyde Residentsen et heelt Aar efter Mandens

Død; dog at de ikke skulle afflytte uden til sædvanlige Fahrdage, Michaelis

og Paaske; men efterlader Professor sig hverken Enke eller Børn, da nyde

andre næredes ikkun et halvt Aar Residentsen, og hvis kunde hændes, at

den Afdødes Boeskab ikke for Aarsagers Skyld kunde til den Tid blive ud-

ført, da det i Residentsen at indsættes i et Kammer eller to, indtil Dag og

Jamling er omme efter den Afdøde.
(Engelstofts Annaler 1811. II. S. 38.)

1683.

Martii 13. Forordning om Klædedragt m. m.

I. § 5, at Promoti Doctores in Theologia maa bære Fløicls Bonetter

og Vinger paa deres Kiorteler af Fløiel, saa og Silke- Simarrer, og at ingen,

uden Kiøbsted-Præster, Capelianer i Kiøbenhavn, Provster og Præster paa

Landet, som ere promoti Magistri, maae bære Bonetter.
(Schous Forordn.)

1683.

April 15. Christian V's Danske Lov.
2—2

—

1: Een hver Indlændisk, eller Udlændisk, som er til sinds at

lade sig bruge paa Prædikestoelen, om hånd end skiønt er Magister Philosophiæ,

skal først tage af Professoribus Theologiæ i Kongens Universitet een Atte-

station om sin Forfremmelse i Guds Ords Kundskab. Dernæst skal hånd

have af Theologis i fornævnte Universitet et skriftligt Vidnesbyrd om sine

Gaver paa Prædikestoelen. Og naar hånd saaledis Literas Attestationis og

Dimissionis bekommet haver, og derhos ført et got stille Levnet, uden ny

Noder og anden Letfærdighed, maa hånd, og ikke ellers, tilstædis at lade

sig høre paa Prædikestoelen, og tage Kaldsbrev, hvor hånd lovligen kand

blive kaldet.

2—3—10: Een hver, som til Præste-Embedet indviis, skal give

til det Kongelig Universitet i Kiøbenhavn to Lod Sølv, som af Super-

intendenten skal indkrævis, og til Rectorem Universitatis aarligen fremskikkis.

2—21—5: Ingen enten Ind- eller Ud-lændisk maa trykke, eller

i Riget indføre eller sælge, andre Almanaker, eller Skrive-Caiender end

dem, som af den Person, der af Rectore og meenige Professoribus i Kiøben-

havn dertil er forordnet, ere sammensatte og forfattede, under samme Al-
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manakers, saa vel som andet deris medhavendis, Forbrydelse, og derforuden April 15.

videre Straf, som Kongens Lovs overtrædere bor; dog skal ikke være for-

meent, at mand jo til sin egen Brug maa forskrive fremmede Almanaker og

Talender.

2

—

22—51. Studii-Skat, Catliedraticum , Kirkeskat, Skoleskat, som

Kirkerne udgivet have, eller og med Rette bor at give, skal fremdelis

udgivis som af Alders Tid, og Provsterne tilstillis, som hver paa sine for-

ordnede Stæder skulle levere. De, som jus Patronatus ved Benaadning,

Mageskifte , eller i andre Maader , af Kongen , eller fra Geistligheden

,

bekommet have siden Reformatzen, skulle dog udgive saadanne Penge, efter

som Kirkerne af Alders Tid udgivet have, med mindre de kunde bevise, at

derfor tilforn er skeet fyldist og Udlæg, saa at de Vedkommende intet afgaar.

3—4—11. Borgemester og Raad maa ikke besvære nogen Privilegerede,

Geistlige, graduerede Personer, og dem, som ere i Kongens Tieneste og

ingen borgerlig Næring bruge, med nogen borgerlig Personal Tynge.

(Kong Christian V's Danske Lov, Sechers Udg.)

1684.

Rescript til Rector og Professores i Kiobenhavn, anlangende Al- Martii 1.

manacker oc Caiender, som her efter her udi Riiget maa tryekes oc sælges.

Eftersom Kongen fornemmer den store Uorden, der saavel ved fremmede Alma-

nackers Indførsel som ved vore egnes urigtige Trycken og Udregning hidindtil er begaaet:

da (som Loven udtrvckeligen melder, at ingen enten Ind- eller Udlændisk maa tryeke

eller i Rigerne Danmark og Norge indføre eller sælge andre Almanacker eller Skrif-

Calender, under hvad Nafn og Prætext det og være kand, end dem, som af den Person,

der af Rector og Professores i Kiobenhavn dertil er forordnet, ere sammenskrefne og for-

fattede) befales,

At Rector og Professores den Anordning giore, at ingen af de Bog-

tryekere, som under deres Jurisdiction ere, herefter fordrister sig til nogen

Almanacker at trykke, uden dend, som samme Rectors og Professorers Depu-

terede dertil udvælger og ordinerer; hvorimod hånd skal tiltænkt være, saa

mange Almanacker og Skrif- Caiender af alle Formater, Danske og Tydske,

aarligen at forskaffe, som her i Rigerne behofves, og denncm saavel oc

correct at udregne og tryeke lade, som nogen Udlændiske hidindtil hafver

været, oc deraf udelucke alle ugrundede astrologiske Gietninger, oc derimod

indfore, hvis hånd agter af den rette grundige Himmel-Kunst baade til

Tiidernes Kundskab, saa oc til Navigationens og Geographiens Oplysning oc

Forbedring at kunne tiene; hvorimod oc alle forhen udgifne Privilegier paa

Soe-Almanacker at giore, oc paa alle andre Slags Almanacker og Caiender

at tryeke, stemple og forhandle, aldelis skal være ophævede, oc de som be-

findes nogen Slags Almanacker eller Caiender imod denne Befaling at tryeke

eller Bælge, skal hafve forbrudt alle Kxemplaria, og derforuden gifve 300 Rd.

til det runde astronomiske Taarn ved Trinitatis Kirke.
(Kons. Kopibog.)

1G85.

Anordning om Misdæderes dode Legemer til Anatomie- Huset Septbr 12,

1 Kiobenhavn. (Til det anatomiske Studii desbedre Fortsættelse ved Univer-

sitætet i Kiobenhavn.)
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Septbr.12. Saamangc af de Misdæderes Legemer, som herefter formedelst deres

Forseelser ved Kiøbenhavn paa Livet vorde straffede, og Proffessores Ana-

tomiæ lade begiere, maae og skal uden nogen Forhindring eller Modsigelse

være dem følgagtige, naar de samme døde Legemer ved Fangerne paa

Bremmerholm fra Retterstedet ville lade afhente, og til Anatomie-Huset hen-

bære, hvilke de Deputerede ved Søestaten skal beordre, Sligt uden Ophold

at forrette, saa ofte bemeldte Professores derom Ansøgning lader gjøre.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1689.

Juiii 29. [Oollegii Medicei Fundatio.]

Jeg Oluff Borck, Kongelige Majestæts Cantzelie-Raad, Assessor udi

Højeste Ret og Professor paa det Kongelige Kiøbenhavns Universitet, be-

tragtendis den Allernaadigste Guds store og mange Velgierninger imod Mig,

skenker og giver af et Gudelig Forsæt, med fri Villie og velberaad Hue, Gud

alene til Ære, mit Fæderneland til Tieniste, det Kongelige Universitet i

Kiøbenhavn og den derpaa studerende Ungdom til Gavn og Nytte, af de

Midler, som den grundgode Gud min Flid og Arbejd hid til Dags Med
velsignet haver, dette efterfølgende, som efterskrevne efter min Død have

at nyde.

I. I Jesu velsignede Navn forærer Jeg til sexten fattige, Gudfrygtige

og Lærde Studiosos den grundmurede Residen <• i Store Canike-Stræde be-

liggende, hvoraf jeg Grunden efter hans Kongel. Mats allernaadigste Tilladelse

af Rectore og Pnfessorilms for To Tusinde Rigs-Daler mig tilforhandlet

haver, og siden af egne Midler derpaa ladet bygge, saaledis som den nu

forrefindis med Gaard, Have, fersk Springvand i Gaarden, item næst hos op-

bygte liden Vaaning, Jordfri Grund og alt andet tilhørende. Hvilken Resi-

dei.ee med tilliggende Vaaning herefter skal hede COLLEGIUM MEDICEUM,
saasom Jeg af sær Betænkende ej vil, at det efter mit Navn skal kaidis. Og

som denne Bygning saaledis er indrettet, at derudi findes otte dobbelte

Kammerer, saa skal i hvert af disse otte Logementer tvende Studiosi have

deris Værelse, og udi den liden Vaaning næst hos en skikkelig, fattig Mand,

som Jeg nu selv til Stædets Opvartning forordner, og efter min Død af Dri,

Professoribus Comistorialibus og Oollegii Ephoro kand beskikkis, nyder sin

Boelig, saa længe hånd den Opvartning og Tieniste i Oollegio, som hånd

tilforordnis, forsvarligen forretter. Den ene Kielder under Collegio skal

brugis til Alumnorum Brændeved, den anden til anden iisam honestum, saa-

vel og Loftet, efter Ephori Godfindende, dog til Collegii Beste.

II. Dernæst forærer Jeg i samme Jesu Navn til fornævnte sexten

Studiosos Sexten Tusinde Rigs-Daler, hvilken Summa skal udestaa og ud-

sættis hos visse Folk paa Rente, imod god og nøjagtig Forsikkring, saaledis

som Børnepenge efter Loven udsættis bør, thi Sex pro Cenfum aarligen,

saafremt Tiderne ikke skulde foraarsage, at mand maatte nøjis med fem pro

Centum; Dog Capdulen ikke til nogen af Professoribus at udlaanis. Og
skal den fulde Rente, saa vit den sig beløber, aarligen uddelis til forskrevne

Sexten Studiosos udi tvende Terminer, nemlig ungefehr til d. 11. Junii og

d. 11. Decembris, saaledis at en hver bekommer lige meget; Dog at den
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Studiosus, som skal have Inspedion med do andres Skikkelighed og Flittig- Julii 29.

hed, og skal have sin Værelse i det næste Kammer ved Porten, paa den

hojre Haand, naar mand gaar ind i Residenccn, nyder en trcdie Deel mere

end nogen af de andre. Og formodis herhos tienistskyldigst, at honoratiss.

Du. Collegæ lade disse Ahimnos, om de det meritere, derforuden nyde

Kosten i Communitate Regia, naar deris Stæd, efter Sædvane, derinde kand

folde, paa det de dette Stipendium til gode Baggers Indkiob og anden Nød-

vendighed dis friere kand bruge.

III. Nok forærer Jeg dem i ligemaade Femb Tusinde Kigs-Daler, som

stædse skal staa til Fremvæxt, at Capitalen hver tiende Aar med Fremvexten

kand formeris, som i Fundatione Collegii Walchendorffiani anordnet er. Og

skal ellers i dette Collcgio Medicéo med alting forholdis, saasom in Collegio

U alchendorffiano, saa vit i denne min Fundation ikke anderledis forordnet

befindis.

IV. Til dette Collegii Medicéi og hosliggende liden Vaanings Ved-

ligeholdelse legerer Jeg derforuden Eet Tusinde Rigs-Daler, som paa over-

skrevne Maade skal staa paa Eente, og Renten deraf til Husenis nødvendig

Reparation og nyttig tarvelig Embellering anvendis. Men saa meget som af

Renten fra overskrevne Reparation overskyder aarligen, skal i et Skrin, som

altid staar paa Consistorio (med to Lose for, een for Rectore, een for

Ephoro Stipendii) tillige med Obligationerne og andre Breve, dette Stipendium

vedkommende, nedsættis og forvaris, indtil Summerne blive 100 eller i det

højeste to Hundrede Rigs-Daler, og da paa overskrevne Maade til Fremvext

udsættis paa Rente, som dog alt sammen, naar fornøden giøris, skal anvendis

til Bygningens, Gaardens og Havens Reparation og Vedligeholdelse. Men
skulde det hende sig, formedelst eet eller andet ulykkelig Tilfald, det Gud
naadeligen afvende, at der kunde komme saa stor Brøstfældighed paa dette

Collegii Medicéi Bygning, at dette Eet Tusinde Rigs-Dalers Rente og deris

Fremvæxt til Reparation ikke skulde kunde forslaa, da maa dertil tagis,

hvis fornøden kand giøris, af Renterne af den Capital paa de Femb Tusinde

Rigs-Daler, som ellers altid skal staa til Fremvext, Capitalene dog i alle

Maade urørte.

V. Fremdelis legeris til samme Collegium al mit Bibliothec, baade

af trykte Bøgger og Manuscriptis, efter den Catalogum, som Jeg selv derpaa

forfattet haver, Item det sølv Crucifix med en beqvem Foutral, som staar i

min Stue, og efter min Død skal sættis in Auditorio Collegii, og hver Søn-

dag og Helligdag til Morgen- og Aften-Bøn aaben holdis, hvortil Nøglen

bliver hos Inspectorem, saa længe Ephorus seer, at det er tienlig. Inspcctor

maa og ej oplukke for Crucifixei ved nogen anden, men i egen Person.

Did indgivis og alle mine Vasa Chemica, Instrumenter og Materialer, som
i tvende smaa dertil forfærdigte Logementer skal indsættis og Stæderne be-

'ivæmmis til Operationes Chemicas, eftersom min Villie er, at iblant Alumnos
een sig det Studium noget alvorlig antager, een Studium Botanico-Medicum.

een Mathematicum og trende Philohgicum, for at giøre sig beqvemme til at

beticne Pæctoratus og andre Bestillinger i Skolerne. Og disse sex bor,

foruden deris Exercitia Collegii ordinaria, een gang hvert Aar i det ringeste

udvise nogen Specimen Biligentice til den af Dn. Professoribus, som saium«'

Normer f. Univ. II. 2
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Julii 29. Studium profiterer. De andre Ti Alumni blive ved Studium Theologicum,

dog ingen af alle at forbydis, at de jo i andre lovlige Stud iis efter egen

Inclination sig ogsaa maa exerccre.

VI. Og paa det mit lidet Bibliothcc, som did indgivis, kand

aarligen med ny og tienlige Bøgger forøgis , da legeris dertil Femb
Hundrede Rigs -Daler, Renten deraf ved Ephorum (som nu forst bliver

Ur. Justits-Assessor Paulus Vindingius efter egen gode Løfte), til samme
Brug at anvendis, og over samme Bøgger en rigtig Catalogus at holdis. Og
maa ingen Bøgger enten af de trykte eller Manuscriptis uden Collegium

udlaanis, men hvo dem bruge vil, læse i dem paa Bibliothcket, hvor de ere

satte, og vel med dennem omgaais. Særdelis skal Inspector Collcgii, under

Ephori Bircction, have god Inseende, at Manuscripta ikke blive mutilerede,

maeulerede eller i andre Maader forverrede, hvorfore de ej have en hver

promiscue Adgang til dem at forunde, og skal fordi Ephorus alene have

Nøglen til Manuscripta.

VIL Til dette Beneficium indskrivis ingen , som jo allerede er

Studiosus og Banus eller Norvegus fød, derforuden og haver holt sig vel

in Examine Philosophico ; hvorfore mine Højærede Gollegæ vilde af Examinis

Philosophici Protocoll slutte og udvælge, hvo til samme Stipendium best

fortiener at admitteris. Men er det halvandet Aar eller mere efter Examen,

at deris Stæd derinde kand falde, da bør de igien af EpJwro paa Examinis

Philosophici Maade overhøris, førend de maa admitteris; Ti have de siden

forverret sig, da giøre de sig selv dermed til dette Beneficum uværdige. I

dette Collegio maa Alumni forblive og nyde Stipendio (saa fremt de ej

imidlertid til nogen Bestilling befodris) i fem Aar og ej længer (formedelst

hvad og hvis enten liecommendation eller og Bispensation det kunde be-

gæris), saa fremt de sig skikkelig og tilbørlig forholde. Men hvis de det

ikke giøre, da bør den Uskikkelige, efter første og anden Paamindelse, af

Ephoro, dog med Bn. Consistorialium Villie og Videnskab, uden al Undskyld-

ing strax udlukkis. Rector Magnificus med Bn. Profess. Consistorialibus

udvælger de dygtigste Personer til dette Collegium af dem, som Ephorus

Stipendii dennem velbetænkt præsenterer.

VIII. Det tilstædis og, at der altid maa være tvende Alumni in

Collegio, som have deponeret fra Riber- Skole, saafremt de nogenledis dertil

dygtige befindis. Og om de end ej udi førsten vare saa fuldkomne i Lær-

dom, som de andre, maa det dem dog forundis, saa fremt de for Gudsfrygt

og Skikkelighed ere berømmelige.

IX. Alumni maa ej have den Frihed at rejse tit og længe af Byen,

og ej over tre eller fire Uger udi alt om Aaret, uden nogen uforbigængelig

Nødvendighed kunde indfalde. Og imidlertid at nogen borte er, hvad Aar-

sag der og til findis, nyder hånd intet af Bencficio, men hans Contingent

for den Tid, hånd ude bliver, hannem aftrekkis, og til anden Stædens Nytte

efter Ephori Betænkning anvendis.

X. Med Exercitiis disputatoriis, Beclamationibus og precibus solen-

nibus (paa hvilke og Ephorus undertiden vilde lade sig finde), samt Stipendii

Uddeling, og Profess. Consistorialium visitatione i Collegio til overskrevne

Terminer, forholdes det, som med Alumnis in Collegio Walchendorffiano;
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Dog at Ephorus haver Indseende dermed, at de med Flid udfærdige deris Julii 29.

Exercitia, og intet valde protriium^ eller af anden laant og sammenflikket

fremføre. Onskede og vel, at det Ephoro maattc behage, selv at give dem

vi Thema til DeclamcUioneme, som kunde skærpe deris Judicium, saasom:

Qvid opportune potucrit diccre Eva d serpente jam decepta? Qvid Soplionisba,

misso s ibi d Masinisså veneno? Qvid Hannibal, amisso in Alpibus ocido?

Qvid filius prodigus 'ni gratiam d patre receptus?

XI. Udi Golhgii Have maa ingen komme, uden lnspcctor er selv

hos, ej heller liere tillige, end lnspcctor for got befinder. Og maa Ephorus

og Inspector alene have hver en Nogle dertil. Collcgii Gaard og Fortog til

Gaden samt Portegangen holdis rene af Betienten, som beboer den liden

Vaaning; og skal hånd over alt feje een Gang om Ugen i det ringeste, og

paa Gaden, naar fornøden gioris, item holde Gulvene rene. Hånd skal og

i lige maade have Indseende med Vandet, som springer af Posten, saa vel

som det, som kommer af Rendene, at det haver sit fri Løb om Vinteren

saa vel som om Sommeren. I ligemaade have god Opsigt med Tagene,

Rendene og Bygningen over alt, og om nogen Brøstfældighed paakommer,

give Ephoro det betimelig tilkiende, til hvilken Ende hannem Nøglen til det

øverste Loft og anden Tagvindue betrois. Saa skal hånd og Morgen og

Aften oplukke og ilukke Collcgii Vindueskræer paa den Tid, som Ephorus det

ordinerer. For hvilken hans Umage saa vel som hans Hustruis (som Sengene

paa Kaminerne paa en beqvem Tid skal rede, saa og Gulvene og Trappen,

i dot ringeste to gange om Ugen feje, item Vinduerne over alt to gange om

Aaret toe, og Haven een gang hver Maanet om Sommeren luge og reen-

giore) hånd med hende nyder den liden hosbyggede Vaaning til fri Værelse

foruden nogen Betaling, som og for hannem af Collcgii Bygnings Penge skal

holdis ved lige, og derforuden til hver Termin, som Distributionen skeer til

Alumnos, nyde af hver Person en halv Rigsdaler. Her foruden legerer jeg

og herhos til hans Løn To Hundrede Rigs- Daler, hvoraf hånd aarlig Renten

maa nyde. Det skal og være hans Hustrue tilladt at toe og reenholdc

Alumnorum Linklæder for den Priis, som deris Lige her i Staden det paa

billigste Maade kand betinge; Og maa hun dertil bruge den Skorsteen i det

lidet Huus, hvor Indgangen er i Haven, dog at hun Platzen altid reen og

rydelig holder, saa vit mueligt. Hvis anden Tieneste af denne Betientc

eller hans Hustrue kunde begæris, enten med Ærinde at forrette eller andet,

del betaler en hver, som de derom kand forenis.

XII. Til JJn. Profess. Consistoriales legeris for deris Omhue at sætte

Collegii Midler vel og betænkelig ud paa Rente, saa og for at høre Stipendii

Regnskab aarlig >S
r

: Olai Dag eller Dagen derefter in Consistorio, item for

at have god Opsigt, at alting gaar med Alumnis skikkelig og vel til, Eet

Tusinde Kius-Dalcr, hvoraf Renten Aarligen til Consistoriales æqvalitcr

skal uddelis. Og skal de derforuden nyde Smaa-Rcnterne af de til Frem-

destincrede Femb Tusinde Rigs-Daler, indtil hver tiende Aar, paa den

Maade, som det med Legati Walchendorffiani Fromvextcr forholdis. Og skal

Ephorus hujus Stipendii (som altid bliver een af Consistorialibus) nyde sin

Hngent af begge disse Poster lige ved de andre. Og derforuden legerer

'il hannem Femb Hundrede Kigs-Daler, hvoraf hånd alene aarligen nyder

2*
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Julii 29. Kenten, dog i de Aaringer, som alle Collegii Midler ej staar udsatte for sex

pro Centum, om det er mueligt, eller i det ringeste fem pro Centum, nyde

hverken Dni. Consistoriales eller Ephorus noget af dette Legato, i Hen-

seende at det kunde synis dem samtlige ikke nok for Capitalcrne at have

vigileret; Dog maa Ephorus i slig Fald nyde de Tredive Rigs-Daler, men
intet af Renternis Minutiis,

XIII. Secretarius Academiæ vilde strax efter min Død med tvende

af l))i. Consistorialibus , navnlig lir. Justits-Rd^å Willom Worm og Hr.

Justits-Assessor Povl Vinding gaa udi Sterbboen, og udi mine Arvingers

Overværelse, saa mange da her i Byen tilstæde ere, den forsegle, og siden,

naar Tid er, at Boen efter Loven skal aabnis, udvælge, efter Magnif. Bcctoris

og Dn. Consistorialium Betænkende, af de beste og sikkerste Obligationer

saa mange, som kand svare til den Capital, som til dette mit Legatum

deputeret er, de forfaldene Renters Summa til Datum der i beregnet.

Hvilke Obligationer kand siden aarligen (naar andre Legatorum Obligationer

paa Consistorio, efter Sædvane, igiennemsees) forandris efter Tidernis Be-

skaffenhed, og saa vel i Agt tagis, at ingen af Capitalerne formedelst nogen

Forsommelsis skyld blive uvisse. Og saasom Hans Kongel. Majestæt aller-

naadigst haver givet mig Tilladelse over mine Midler frit at disponere og i

saa Maade dette mit Testamente og sidste Villie, angaaende dette Collegii

Medicéi Fundation med deraf dependerende, confirmeret, og derforuden den

af mig opbygde Besidence oc Grund frigiort, lige ved andre Acadcmicts,

Skolers og Kirkers Besideneer; Saa ombedis Magnif, Academice Bector og

samtlige Professores Consistoriales, som nu ere eller herefter kommendis

vorde, derover at vilde holde og tilsee, at dette velmeente Beneficium (hvis

Leges og Statuta, saa vit Alumnorum Disciplin angaar, efter Tidernis Be-

skaffenhed noget nærmere kand eftertænkis og af dennem forbedris), saaledis

maa anvendis, nydis og af dennem i Agt tagis, som de for Guds Retfærdig-

hed og Høje -Ovrighed i sin Tid agte at forsvare. At dette saaledis er min

sidste Villie, dette Collegii Medicéi Fundation angaaende, bekræfter jeg med

min egen Haand og sædvanlig undertrykte Signete. Og venligen ombedis

Hr. Justits -Raad Willom Worm og Hr. Justits - Assessor Povl Vinding,

som jeg hermed nævner til Exsecutores af dette mit Testamente, efter min

Død at skal være, dette med mig til Vitterlighed at underskrive og forsegle.

Kiøbenhavn den 29. Julii Anno 1689.

W. Worm. P. Vinding. Oluff Borck.

m. m.

(Efter Originalen paa Pergament i Universitetsarkivet.)

Postscriptum til 0. Borcks Testamente.

Oluf Lund skal intet nyde for sin store ulydighed imod mig, men de

500 Rdl., hannem var deputerit, skal høre til Collegium, bode at holde Post-

vandet oc Hafven ved lige, saa oc til Lius in Auditorio oc Lampen;

Blifver noget aarligen ofver, tilhører det de fattige.

[Efter Originalen paa Papir i Universitetsarkivet.]
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Articler, hvor Efter Alumni Collegii Medicci sig skal rette ock forholde. Julii 29.

I. Alumni Collegii Medicci skulde lefvc Gudfrygteligcn, Erligen, kydske,

fredsoinmeligen , ædrueligen; Oc saa fremt nogen befindis u-skickclig, oc

hånd efter forste oc anden Paamindelse af Ephoro icke bædrer sig, da skal

hånd med Professorum Consistorialium Villie oc Sambtycke uden ald Und-

skyldning af Collegio strax udluckis. II. Det tillades dennem efter Fun-

datzen at forblive i Collegio (saa frembt de ej imidlertid til nogen Bestil-

ning befordres) i femb Aar, oc ej lengerc, formedelst hvad oc hvis enten

Becommendation eller Dispensation det kunde begiæris. III. Alumni maa

ej have Friheed at rejse til oc længe af Byen oc ej over 3 eller 4 uger udj

alt om Aarit, med mindre nogen u-forbigiengelig Nødvendighed kunde ind-

falde. Mens imidlertid de ere borte, i hvad Aarsage der oc tilfindis, da maa

de intet niude af dette Beneficio, mens een hvers Contingent for dend Tid

hånd udebliver, skal hannem aftreckis oc til Collegii Nytte efter Ephori

Betenckning anvendis. IV. Naar nogen foraarsagis af sit kammer at for-

rejse, da skal hånd af Rectore, Ephoro Stipendii oc Præceptore privato begierc

forlof, oc sig inden dend forelagde Tid indefinde. V. Inspcctor, som skal

hafve Inspection med de andres Skickelighed oc Fligtighed, skal have sin

Værelse i det neste Kammer ved Porten paa dend høyre Haand, naar mand

gaar ind i Residencen, oc niude een tredie Deel meere, end nogen af de

andre. XII. Inspector, som af Ephoro med Dn. Professorum Consistorialium

Sambtycke indsettis, skal have Inspectioncn, saalenge hånd er i Collegio, uden

hånd det med sin u-Skickelighed oc forsømmelse til forn forbryder, eller

findis efterladen i sin Function. XXI. Ingen af Alumnis maa holde nogen

Borne Skole i sit Kammer, ej heller holde nogen Drick, Giestebud, eller

nogen saadan Sambqvem med Dobbel, være sig med kort, Bret Spil eller

anden u-Sømmeligbed. Ej heller maa nogen Qvindes Person tilstædis paa

nogen af Kaminerne at indgaae, videre end Betienterens Hustrue, eller hvem

hånd i hendes Sted dertil beskicker, som Sengene skal rede oc Kammerne

reen holde.

(Efter Originalen foran i Kollegiets forste Regnskabsbog.)

1691.

Rescript til Bisperne i Danmark ang. deres og Provsternes Pligter Jan
-
20 -

i Henseende til den Univcrsitætet af Kirkerne bevilgede Studiiskat.

Eftersom Doctor Caspar Bartholin, Assessor udi Collegio Consistoriali og Pro-

fessor ved Universitætet udi Kjobenhavn, har ladet andrage, hvorledes en stor Deel

Restance af den til Universitætet af Kirkerne i Danmark allern. bevilgede Studiiskat skal

befindes, og det formedelst at den ikke efter Loven og den allcrnaadigst udgangne For-

ordning i rette Tider paa behørige Steder aarlig og rigtig skal være bleven leveret,

da befales:

At Bispen alle Provsterne udi Stiftet alvorligen tilholder Enhver i

sit Herred flittig at paadrive og indkræve Studii- Skatten af alle Kirker,

Ingen undtagen, i hvad Stand Ejeren og kan være af, saavel Kongens Eegne,

som de, hvor Andre ere Patroner til, og don horofter aarlig forfaldende

aarlig til hvert Landemode til Bispen leverer, paa det den i alle Maader
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Jan. 20. rigtig kan blive klareret, efter den derom sub dato 4de Febr. 1682 udgangne

Forordnings videre Indhold. Skulde imod Forhaabning nogle af Patronerne

med omskrevne Studii-Skat blive indcsiddende, da haver Bispen Provsterne i

hvert Herred iligemaadc alvorligcn at paalægge, en rigtig Fortegnelse paa

dem, som saaledes kunde restere, og af hvilke Kirker der resterer, saa og

hvo for saadanne Kirker Patroner ere, ved hver Landemode til ham at ind-

levere, saafremt Provsterne ikke selv til samme Restants som deres egen

Gjeld vil svare. Og, paa det Universitætet aarlig rigtig kunde bekomme ikke

aleeneste Studii-Skatten, men endog Fortegnelse, paa dem, som dermed resterer,

at de Vedkommende efter Forordningen derfor kunde soges, saa haver Bispen

samme af Provsterne anammede Studii-Skat, tilligemed ovenbemeldte Ee-

stants-Eegister, i det seneste 3 Uger efter Stiftets Landemode aarlig til

fornævnte D. Bartholin eller hvem, som til dets Oppeborsel af Universitætet

beskikkes, at indlevere, saafremt han ellers ikke selv vil være forpligtet, til

Eestantsen som sin egen Gjeld at svare.

(Fogtmanns Reskr. Sral.)

Novbr. 29. Fundatio Collegii Elersiani.

I Jesu Velsignede Naffn!

Jeg Jørgen Elers Kongl. Mayts till Danmarck og Norge Estats-

Justitz-Cancellie- og Cammcr-Raad , samt Assessor udj Høyeste Rctt, be-

tænckendis de mange og store Velgierninger, Jeg hafuer annammet af Gud,

og derhos min ydmygste pligt, huoraf Jeg er skyldig at tiene og ære den

Allerhøjeste af all min æffne og formue, Effter den tilladeisse, som min

Allernaadigste Konge og Herre Mig giffuit haffuer, ofuer Mine Midler selff,

som Jeg lyster, at disponere, som hånds Kongl. Mayts Breff dateret d. 18.

May 1689 videre formelder; Sckiæncher og opoffrer af et gudeligt forsætt,

frie villie og velberaad hu, Gud til ære, mit fæderneland til tieniste, det

Kongl. Universitet i Kiøbenhaffn og den studerende Ungdom til hielp, nytte

og forbedring, saavelsom og fattige nødlidende Mennisker til nogen und-

sættning, effterfølgende af mine Midler, som Gud mig naadelig i Arff

effter mine Sal. Forældre forlænet hafuer; huormed Jeg i sin tiid, som i mit

Testamente formældiss, effter min og min kiære Hustruis dødelige affgang,

vill haffue forholdet som følger:

I. forærer Jeg i Jesu Naffn til Sechsten Studiosos paa Universitetet

Sechsten Tusinde Rixdaler, huilchen Summa skal udsættis hos visse folck

paa Rentte imod god og nøyagtig forsichring, saaledis som Børnepenge effter

Loven udsættis bør, til 6 pro Centum aarlig, saafremt tiderne iche skulde

foraarsage, at mand maatte nøyis med 5 pro Centum; dog at Capitalen iche

till nogen af Professoribus at maae udlaaniss. Øg skall den fulde Rentte

aarligen uddelis til fornte Sechsten Studiosos udj tvende Terminis, nemlig til

XI. Junij og XI. Decembris, saaledis at en huer bekommer ligemegft; dog

at en af bemte Sludiosis, som skal være den besynderligste og hafue

Indseende med de andre, niuder Va deel meerc end nogen aff de andre.

Formoder derhoss, at Plur. Veneranda Tacidtas Thcologicu lader dennem aff
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disse Alumnis, som dett meriterer, niudo Kaaston in Communitate Ifoøza, Novbr.29.

saamange iche tilforn har niudt samme Kaast i den ordinarie tiid, paa dett

at de disbedre kunde subsistere og anvende dette Stipendium til gode

Bøgers Indkiøb og anden nødvendighed.

2. Nock forærer Jeg iligemaade til denne samme brug lire Tusinde

Rixdaler, som skal staae till fremvext saaledis, at naar aff den aarlige Rentte

forst saameget fradragiss, som till dette Collegij huusis og bygnings nød-

vendige Reparation huer aar kand behøfuis, skal siden, huiss til ofuers

blifuer, udsættiss paa Rentte. Og naar da Rentterne tillige med Rentis

Rentterne kunde beløbe sig till en ny Capital, huis Rentte kand aarligen

være nock till en ny Stipendiarium lige med en huer af de forige at under-

holde, skal Hector og Professorcs Consistoriales med en ny Stipendiario

forøge dette Collegium, indtill ey fleere derudj kand hafue rum. I huilcket

fald Rentterne af fornte fire Tusinde Rixdaler skal saalenge staae til frem-

vext, indtill deraf kand fremvoxe saa stor en Capital, som kunde behøffuis

til Collegij bygning med nogle fleere værelsscr for Alumnis at forøge. Og

naar dett er skeed, kand fremvexten af bemte Capital i efterfølgende aar

igien anvendiss til fleere Alumnorum underholding, som sagt er.

3. Og paa dett denne min vellmeente gafue kunde disbedre frugte

til Guds Kirchis opbyggelsse og mit fædernelands gafn og nytte, vil Jeg, at

af disse Alumnis de Aatte skulde med fliid legge sig effter Theologiam, dog

saaledis: at To af dennem ex xwofesso tracterer controversias Thcologicas

eller Theologiam polemicam, saasom den hidindtill i voris Kirche hafuer

været drefuen siden Hejormationen. Tree Andre skulde ex professo beflitte

sig paa at forstaae Historiam et Antiquitates Ecclesiasticas, saavelsom Doc-

trinam Patrum Ecclesiæ Nock andre Tree iligemaade at perfectionere sig

in Philologia Sacra, til at kunde blifue gode Interpretes S® Scripturæ. Aff

de andre Aatte Alumnis vill Jeg at Tuende skulle være Medicinæ practicæ

Studiosi, og om nogen af disse kunde giøre saa god progress i samme
Studio, at de af Amplissima Facidtate Mcdica kunde kiændis dygtige til at

exercere praxin Medicam hoss fattige folck, skal dett være dennem tilladt

at blifue i dette Collegio og niude dets Beneficio ofuer den ordinarie tiid,

ja saalenge det dennem lyster, og de sig forsuarligen forholder effter den

maade, som alle Alumnis i dette Collegio foreskrifvis. Saa vil Jeg og at

Tuende andre skulle være Historiarum, Politices et Juris Publici Studiosi,

En mathematum supcriorum, og En matkematum Inferiorum; noch Tuende

andre at legge sig med fliid effter Philologiam Latinam, saa at de kunde

Miseeis dygtige frem for andre at betiene Rectorum eller Collegarum bestil-

linger i de fornemmeste Scholer her udj Rigerne. Og paa dett disbedre

kand eragtis, om disse ofuenbemte Alumni, en huer i sit antagne Studio,

saaledis fremmis, som tilbørligt og mueligt er, vil Jeg formode og ønske, at

de af Dnis. Brofessoribus ,
som ofuenbem tc Videnschaber paa Universitetet

profiterer, lader sig være anliggende, iche allene at raadføre og manuduccre
bemte Alunmos, men endog at fordre specimina af dennem, publica eller

privata, ligesom lejlighed gifuis og dennem got siunis. Og huis i saamaad«i

skulde belindis, at nogen af disse Alumnis iche kand eller vill giøre den

profeet, som billigen af dennem bør forventis, da skal Dnas. Ephorus (som
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Novbr.29. skal være en alf Professoribus consistorialibus) med samtlige de andre Oonsi-

storialium samtycke hafue magt saadanne at udviisse fra dette Beneficio, og

andre, om huilche kand hafuis bedre forhaabning, i deris stæd igien dertill

at antage.

4. Til dette Beneficium maae ingen annammis aff dennem, som

Theologia skulle iraciere, uden de, som in Examine Theologico haffue meriteret

laudabilem eller haud illaudabilem attestationem
;
men af de andre ingen uden

de, som in Examine Philosophico hafue erholdet lige saadan censuram og

derforuden siden in Examine Theologico hafue beviist sig iche at være

ukyndige in principiis BeUgionis Orthodoxæ. Thi, som dett iche skall være

Alumnis Theologiæ formenet, at de jo i andre lovlige Studiis tillige sig maae

exercere, saa skall dett og være meent om de andre Studiorum Alumnis, at

de maa exercere sig in Theologicis, særdeliss paa Prædichestolen, paa det, om
de iche i fremtiden befordriss i det, de fornemlig har studeret, de dog kunde

befindis dygtige til Prædiche-Embedet, derudj at tiene Gud og finde deris

Brod. Ofuer alt vil Jeg, at ingen hertil antagis uden de, som ere fødde her

i Rigerne af Dansche eller Norsche Forældre, og ere bekendte, iche allene

af ofuenbemte profect, men endog af gudfrygtighed og skickelighed i Liff og

Lefnet. Og maae de, som til dette Beneficium antagis, niude det udj femb

aar og ey længre, (formedelst huad og huiss Becommendation eller Dispen-

sation derudj begiæriss kunde) saafremt de imidlertiid forholde sig saaledis,

som denne min Fundatz udkræfuer. Magnificus Bnus. Bector med Dnis.

Consistorialibus udvælger de dygtigste Personer dertill af dennem, som

Ephorus velbetænckt præsenterer; dog at, om nogen af min eller min

Hustruis Familier dertill sig angifuer, da de frem for alle andre dertill at

antagiss, endschiont de iche endda ere aff den maturitet og profeet, som

tilforn mældiss: alleniste, at de i gudsfrygt, ædruelighed og skickelighed be-

findis, som tilforne sagt er.

5. Med Exercitiis, Bisputatoriis, Dedamatoriis og precibus solennibus,

(paa huilche og Ephorus undertiden vilde lade sig finde) samt Stipendij

uddeling og Professorum Consistorialium visitatione i collegio till fornte

Terminer forholdis dett paa samme maade, som in collegiis Walhendorphiano

og Mediceo. Og maae ingen hafue den friehed at logere andensteds uden

for Collegium eller at holde nogen børneschole inden Collegium og dog niude

dette Stipendium. Ey heller maae nogen af Stipendiariis reisse tiit og længe

aff Byen, og ey ofuer 3 eller 4 Uger ialt om aaret, uden nogen uforbi-

giængelig fornødenhed kunde indfalde. Men schulde nogen ofuer et fierding

aar udeblifue, da hannem 1U deel af dett aarlige hannem tilhorende Bene-

ficio at afftræckis.

6. Til Bnos. Consistoriales legerer Jeg tretten hundrede Rixdaler, huoraf

Rentten aarligen til dennem æqvaliter skal uddeliss til en Kiændelsse for

deris omhue at udsætte Collegij midler vell og betænchelig, som sagt er, paa

Rentte, saa og for at hore Stipendij Regnskab aarlig S. Georgij dag eller

næste dagen dereffter paa Consistorio : item for at hafue omsorg, at alting

med denne min Fundatz ordentlig og vell effterkommiss. Iligemaade skal

Ephorus hujus stipendij (som altid skal være en aff Bnis. Consistorialibus,

og af dennem udvælgis huer fembte aar alternatim en aff Theologis og en



17 1691.

aff de andre Professoribus) for denne hånds umag i at liafl'uc flittig opsigt Novbr. 29.

med Alwnnis i CoUcgio og at giore aarlig Regnschab for dette Stipendio

niude den aarlige Eentte af Siuf hundrede Eixdaler, som Jeg til hannem

legerer
)
og derforuden sin contingent lige med de. andre eonsistorialibus af

ofuenbem tc Tretten hundrede Eixdaler effter den maade, som sagt er.

7. Till et Collegium for bem te Sechstcn Alumnis og dets første

Indretteisse desfinerer og legerer Jeg Aatte Tusinde Eixdaler, huoraff Dni.

Consistoriales (saasnart den tiid er kommen, at denne Fundats skall sættis i

Verck, og Lejlighed dertill gifuis) ville kiøbe en aff de Besidentiis Frofessorum

eller andre store gaarde, som in vicinia Universitatis et Temphrurn Ejusdem

ere beliggendes og haffue nogen beqvemmelig gaardsrum og Haugerum saa-

velsom grundmuret bygning, huor de bemte Alumnorum væreisser magelig og

vell kunde indrettiss. Og, huis den forefindende bygning iche dertill kunde

være nock, at da Dni. Consistoriales, effter den fornemste Bygmesters Eaad

og forslaug, ville lade derhoss saamegen ny bygning forfærdige, som med
den forige bygning skickeligst kunde accordere, saa at der blifuer i dett

ringeste 8te doppelte Kammerser, (paa en huer af huilche 2 Alumni kunde

tilsammen logere) foruden et skickeligt Oratorium, og en commodum hcum
til et Bibliothcc, saavelsom huis andett till Alumnorum og Collegij nødvendige

brug behoffuis. Huilchet formodis med beste ménage og, saaviit mueligt er,

ziirligen forfærdigis. Til huilchen bygnings og de derudj behøffvende

Kammersers første Indretteisse med borde, stole og Sængestæder, dersom

ofuenbemte Capital iche skulde forslaae, da skal Dni Consistoriales hafue

magt, den gandsche Capitals Rentte at indeholde udj 1, 2 eller fleere aar,

indtill den kand beløbe sig saa højt, at deraf magelig kand bekostis, huis

fornøden er, baade til Residenteens første kiøb og dernæst til den ny byg-

ning og dett gandske Collegij Indretteisse, som meldet er. Og skal kiælderne

under husene brugis til Alumnorum brændeveed at forvaris udj, og til anden

Collegij nødvendighed. Men haugen at brugis til en smuk Urtehauge,

huortill Indgangen skal være fra Collegio, og nøglerne at forvaris aff

lnspectore Alumno, som skal under Epkori Direction hafue Indseende der-

med, at den holdis i fred og god hæffd paa samtlige Alumnorum bekostning.

Skal og i CoUcgio nogle a parte væreisser, huor foyeligst schee kand, ind-

rettis til en Portener, som schal luche i och op afften og morgen, holde

gaarden og gaden paa Collegij fortoug reene og bestille alt andett, som
Collegij Medicei Portener er anbefalet. Huorfor hånd aarlig niuder en

Biidaler aff huer Alumno, og derforuden Eenten aff Toe hundrede Eixdaler,

som Jeg dertill legerer. Dette mit Collegium, naar dett saalcdis indrettet

vurder, kand, om saa siunes, kaldiss Collegium Elersianum.

II. Till Trinitatis kirche, huor Jeg hafuer kiøbt og bekostet mit

Leyerstæd, forærer Jeg i Iesu Naffn Et Tusinde Eixdaler, at kirchens byg-

ning af den aarlige Ecnte kand hafue hielp til sin nødvendige reparation og

conservation. Huorimod Jeg vil hafue mig forbeholden, at, naar mine

Forældris, mit, min hustruis og Børns Liig udj samme voris grad' ere ned-

sal i.-, den da iche nogen tiid dereffter skal obnis til andre Liigs nedsættelsse,

at den imidlertid altid af bem tc Capituh Rentte vedligeholdis.

III. lligemaade funderer Jeg til Vor Frue Schole lier i Kmbenhalln

Normer f. Univ. II. '>
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Novbr. 29. Femb hundrede Rixdaler, af huis aarlige Rentte brød skal gifuis huer afften

til fattige Scholebørn, som flitteligen tage deris bog vare i Scholen. Be-

meldte Rentte skal, saasnart den indkommer, lefveris til Hectorem Sckolæ

her sammensteds, at denne min fundatz kand effterkommiss : huoroffuer

forbemte Collegij Ephorus med reliquis Dnis. Gonsislorialibus for Guds skyld

ville hafue Indseende, at saadan min gafue iche i Scholen til nogen anden

brug henvendis, end som sagt er.

IV. Nock gifuer Jeg til de fattigis Hospital udj Wartow her i

Kiøbenhaffn fembten hundrede Rixdaler, at aff den aarlige Rentte Tree

Senge til fattige og nødlidende mennisker underholdis med huis dennem

ugentlig til Ophold gifuis, effter den maade, som med de andre Senge i

bemte Wartow er forordnet. Og skal Forstanderen oppebære Rentten huer

aar hoss det kongl. Universitet, som Capitalen paa Rentte udsætter, og derfor

skal hafue magt at fordre Regnschab, naar behoff giøris, af forstanderen,

paa det dissbedre kaud vidis, om denne min Allmisse derudj Hospitalet saa

rettelig vedligeholdis, som dett sig bør. Til samme 3 Senge og fattigis

Ophold udj Hospitalet skall fattige Lemmer antagis, som hafuer været

ærlige og uberygtede, huilche og dertil skal nomineris aff min og min

hustruis Familier, saalenge nogen af enten tilbage er, men siden af dett kongl.

Universitet. Jeg vil og, at om nogen aff mine Egne eller min hustruis

paarørende skulde, dett Gud forbiude, trænge til denne min Almisse, de da

frem for andre skulde dertill befordris.

V. Endelig til en Studiosi Udenlands Reysse gifuer Jeg Tree Tusinde

Rixdaler, som skulde sættis paa Rente, og Renten til hannem aarligen

lefueris til hånds Studeringers fortsættelsse og hånds ophold paa fremmede

Universiteter og Stæder, huor berømmelige og lærde mænd findis, og best

lejlighed gifuis til at forfremmiss i dett Studio, hånd sig paataget hafuer.

Thi det skal staa en huer, som dette Stipendium niuder, Mit for at studere

huad hannem lyster: allene at hånd er fød af gode, ærlige forældre, særdelis

af dennem, som kunde hafue vel forskyldt af publico, og frem for alle andre

dem, som ere aff min eller min hustruis familier. Og skal samme Studiosus

hafue et got Rygte for sin Gudfrygtighed, ærlighed, kydschhed, ædruelighed,

tarfvelighed og flittighed, naar hånd til dette Stipendium annammis. Saa

schall hånd og da allerede befindis af saadan profect, huoraff mand vell

kand formode, at hånd i fremtiden kand vorde dygtig at tiene Gud og sit

fæderneland i nogen bestilling, som af literatis bør betieniss: dog at, huad

denne post med lærdommen angaar, vil Jeg, at saameget mueligt med min

og min hustruis paarørende dispcnseris. Saa schal og min og min Hustruis

paarørende, saalenge nogen er till, hafue Rett til dette Stipendium at nominere

og for Dnis, Consistorialibus at præsentere en dygtig Person, som skal

reversere sig til velbemte Dnos. Consistorialcs, at huis hånd befindis dette

Stipendium at missbruge og iche til sine Studeringers fortsættelsse paa

fremmede Stæder at anvende med saa god fliid og til den ende, denne min

Fundatz udkræfuer, hånd da skal være pligtig uden nogen forevending at

legge tilbage igien alle de penge, hånd af dette stipcndio hafuer annammet.

Hånd skal ellers niude dette Stipendium i fire aar. Men hvis saa skeede,

at han iche reissde paa fremmede Stæder, som sagt er, uden trej aar,
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(huildien iiid liand i dot ringeste skal opholde sig udenlands), da maae hånd Novbr. 29.

endda niude det for det fierde aar her hiemme, saafremt hånd ickc inden

dets forlob effter hånds hiemkomst blifuer til nogen bestilling befordret.

Og som min villie er, at saalenge nogen af min eller min hustruis

paarørende er till, de da skal hafue rettighed at nominere til alle ofuen-

bem te mine Stipendia og gafuer de Personer, som dennem tiid effter anden

niude skulle, dog at dermed forholdis i alle maader effter dett, som om en

huer game og stipendio sagt er: saa vil Jeg hafue det forstaaet om saadannc

udj min og min hustruis Familier, som ere udj publique bestillinger eller

nogen hæderlig stand, være sig Mandfolck eller Qvindfolck, som her udj

Kongens Kiger og Lande bosatte ere. Og for all u-enighed herom imellom

begge Familier at forekomme, vil Jeg, at den fornemste og ældste i en huer

Familie skal med fornte nominations-Uettigkeåev alternere. Iligemaade, om
nogen, som er af bemte Familier skulle behøfue nogen aff ofvenbemte Bene-

ficiis, da, effterdj de altid skulle være nærmist dertill frem for andre effter

den maade, som sagt er, vil Jeg, at der og hermed skal alterneris imellom

min og min hustruis Familier, saa at, om nogen af min Familie noget

Benefkio niudt hafuer, skal næst dereffter en af min hustruis Familie dertill

annammiss, og saalediss at forholdis, saatiit dygtige competenter af begge

Familier til et Beneficium at niude concurrerer. Men, naar enten af

Familierne er udgaaen, da skal den ofuerblefne Familie, saalenge den er

till, hafue nominationis Kettighed allene.

VI. Jeg forærer endnu til fattige Siuge og Sengeliggende her i

Staden femb Tusinde Rixdaler, huoraff Renten aarligen skal distribwris aff

Ephoro Collec/ij til trej Terminer, iblant huilche den ene Termin kand

rammis paa den dag om aaret, da den allmægtige Gud mig herfra verden

bortkalder. Og skal det stande Dnis. Consistorialihus friit for at determinere,

til huormange og huor meget til en huer skal uddelis udj alle 3 Terminer:

dog at ingen denne Almisse niuder, uden de hafue et got Rygte, og at en

huers nødtørfftighed paa beste maader i agt tagis.

Alle ofuerskrefne mine Fundatser, gafuer og foræringer beløbe sig

til den Summa 41200 Rixdaler, huilche Hector Universitatis Hafniensis og

samtlige Frofessores Consistoriales vilde paa den tiid, som i mit Testamente

beskickis, effter min og min k. hustruis dødelige afgang, under deris hænder

annamme og best mueligen sørge for Capitalcrne, at ingen af dennem for-

medelst forsømmelssis skyld blifuer uvisse, item at bem te mine gafuer og

Fundatser i alle maader vel effterkommis, som de for Guds Retfærdige dom,

høy OTrighed og min og min hustruis Paarørende i sin tiid agter at for-

suare. Men skulde velbem te Hector og Frofessores finde sig med alle disse

Gapitaler at forestaae formeget bebyrdet, da kand det staae i deris eget

behag, om de den Capital til vor frue Schole, item den til Wartows hospital

samt den til fattige Siuge og Sengeliggende destineret, vilde ofuerlefuere till

dennem, som inspectionen derofuer er betrocd her i Staden, og derpaa

.innummer deris Revers] at de forsuaiiigcn og effter min intention i samme
Fundatzer dermed ville omgaais; derhos Jeg dog formoder, at velbemta

Ucetm og Frofessores ville for Guds skyld hafue Indseende -med, at og disse

Fundatzer iche i nogen maader forryekiss.

3*
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Novbr.2f). Till Exeeidores ofucr denne min sidste villie, alle ofnenschrefne gafuer

og Fundatser angaaendis, hafuer Jeg selff begiæret og nomineret mine

højtærede k. Svogre, veledle og velbyrdige Povel Vinding Assessor i den

hojeste Eett, Cancellie og Constistorial Collegiis samt Professor paa det

Kongl. Universitet, veledle velærværdige Boetor Hans Wandali Ss l
.
æ Theoloyiæ

Professor P. og Assessor i Consistoriall Colkgio, som Jeg iche tuifler, at de

jo skal bære all muelig omsorg og nidkiærhed, for at disse mine velmeente

Fundatser effterkoinmis og fuldkommelig i verck stillis. Og, huis inden

don tiid nogen af ermeldte mine k. Svogre, som godvilligen sig hafue paa-

taget at være mine Mandatarij effter min og min hustruis død, scliulde ved

døden afgaae eller anderledis ved svaghed forhindris, da hånd tillige med
den andens Kaad og Samtycke en i sin stæd dertil at nominere og formaae,

som hånd kiænder og meener beqvem og tienlig dertill at skulle være, paa

dett at intet af alt dette, som er min sidste villie, schal blifue forglemt og

cffterladt. Til Vitterlighed og ydermere bekræfftelsse hafuer Jeg alt dette,

som forskrefuet staar, med egen haand underskreffuet og mit vaanlige Zignet

hosstrygtt; og effter min venlige begiering, haffuer næstbem te tvende gode

Mænd, som mine højtærede k. Svogre, dette tillige med mig underskrefuet

og forseiglet. Aetum Kiøbenhaffn d. 29. November 1691.

Jørgen Elers (L. S.)

P. Vinding. (L. S.) Hans Wandall. (L. S.)

[Efter Originalen paa Papir i Universitetsarkivet.]

1692.

Septbr. 3. Rescript til Stiftsbefalingsmanden over Lolland og Falster ang. hen-

rettede Misdæderes Legemer der i Landet paa Ansøgning at leveres Land-

medicus i Falster, Dr. I. I. Bøhme.
(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1693.

Apr. 25. Anordning, hvorledes de Kongelige Betjente, naar Kongen dem fra

Cancelliet lader tilskrive, skal tituleres, nemlig:

§ 5. Eector Universitatis »Velædle og Høilærde«

(Fogtmanns Keskr. Sml.)

1695.

Septbr.28. Rescript til Eector og Professorcs udi Kjøbenhavns Universitæt,

ang. at bemeldte Professorcs saa vel in Consistorio og Auditoriis skal sidde

og in actibus Academicis gaa efter Faciliteterne, saaledes at Facultas Theologica

og derudi Episcopus Sællandiæ, tager sit Sæde og Gang næst efter Kectorem

Universitatis, og de andre Theologi indbyrdis efter dend Kang, de af Kongen

ere med benaadede; dernæst Facultas Juridica, som bestaar af Professore

juris ordinario og Professore juris regio, indbyrdis efter deris Eang, som

meldt er; dernæst Facultas Medica, iligemaade indbyrdis efter deres Eang;

dernæst Facultas Philosophica, i hvilken Professores ogsaa gaar og sidder
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elter dend Rang, de med ere benaadede, ligesom om do andre Faciliteter Septhr.28.

sagt er: men udi alle andre Samqvemme nyder enhver af Professoribna sit

Sæde og Gang efter dend Bang, ham af Kongen er forundt.

(Kons. Kopibog.)

1696.

Rescript til Rector og Professores ved Kjøbenhavns Universitæt, Junii 6.

ang. at tilholde Provsten ved Regentsen, med Studenterne at have Opsigt,

at de ikke skal faac Lejlighed til, herefter at begaa grove og strafværdige

Forseelser.
(Fogtmanus Keskr. Sml.)

1707.

Forordning om Examinibus og Vocation til Prædike -Embedet i Aug. i.

Danmark og Norge.

1) Professores Theologiæ ved Universitetet, som nu ere eller herefter

komme, og til dem, som sig paa Prædikestolen vil lade bruge, in Theologicis

at examinere ere beskikkede, skal eengang hver Maaned i det ringeste saadan

Examen anstille publice paa Consistorio for saa mange Studentere, som sig

dertil angive; dog at de ikke ere flere end 8, paa det Theologi, efter den

Skik og Orden hidtil har været brugelig, kan have Tid nok at overhøre

dem, een om Formiddagen, og en anden om Eftermiddagen, in Articulis

fidei fundamentalibus & Lectione biblica, og maa ingen Examen Theologicum

under nogen Prætext herefter privatim tilstædes, men alene skee publice paa

Universitetets Consistorio i alles Paahor, som have Lyst at være overværende;

hvorved, som hidindtil, skal holdes 2de rigtige Protocoller, en Examinations-

og en Distinctions-Protocol. I Exarninations-Protocollen indtegner Notarius

(som skal være Præpositus Communitatis, eller i hans lovlige Forfald een af

Professorerne, som ved Kgl. Brev er berettiget at ascendere in Facultatem

Theologicam ved forefaldende Vacancer) ved hver Examen først deres Navne,

som til Examen antages, dernæst Qvæstionerne Examinator giver enhver af

dem, samt hvorledes enhver svarer til Qvæstionerne stykviis. I Distinctions-

Protocollen indfører een af Examinatorerne ved Dag og Datum baade deres

Navne, som (til at lade sig høre paa Prædikestolen) admitteres, med disse

Characterer : Laudabilem , haud illaudabilem og non contemnendum , efter

enhvers Meriter distingverede, saa og deres, som blive rejicerede, hvilket

alt af Examinator og Notario underskrives; og maa ingen Student, som ikke

saaledes in Examine Theologico er admitteret, af nogen Præst stædes til

Prædiken i Kiobstederne efter Frd. 23 Nov. 1697, langt mindre til Præste-

kald voceres, for han sin Attestats efter foreskrevne Maade har bekommet,

som og pro Censura for nogen af de ordinariis Professoribus Theologiæ

offentlig haver prædiket, og derom ligeledes efter § 3 Beviis kan fremlægge.

— 3) Naar Studiosi saaledes in Theologicis ere examinerede, skal Theologi

strax tilholde dem, som agte at søge Præstckald, det snareste skee kan, at

give en Prove om deres Gaver paa Prædikestolen ved en offentlig Prædiken

aver en forelagt Tcxt i Trefoldigheds-Kirke paa de ordinaire Prædike-Tider
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Aug. l. om Ugen, naar Menigheden er forsamlet, uden hvilke Tider ingen slige

Prøve-Prædikener maa giøres, og skal Professores Theologiæ efter gammel

Viis skiftes til i egen Person altid at anhøre saadanne Prøve-Prædikener og

der observere Studentens Maade, saavel i Materien som i Forhandlingen samt

i Talen og Geberder, og ham om hans Feil og Mangler advare. Og maa
ingen Theologus i sit lovlige Forfald bruge dertil nogen anden, end een af sine

egne Collegis iblandt de Ordinaire og (som i 2 § er mældet) rette eedsvorne

Theologis; saa at den Student, som har prædiket, kan bekomme et utvivl-

agtigt Vidnesbyrd om sine Gaver paa Prædikestolen, og det, saavelsom sin

Attestats om sin Profectu Theologico ved Examen, af samtlige ordinariis

Theologis attesteret og underskrevet, som hidtil har været sædvanligt.

Men skulde Theologus ikke finde sig fornøiet med Studentens første Præ-

diken, da maa han efter Anordning 9 Jan. 1635 høre ham endnu 2den eller

3die Gang, som Studenten bør efterkomme, indtil man kan fornemme, at

han ved Guds Bistand med sine Prædikener kan være ret Gud til Ære og

Menigheden til Opbyggelse. Skulde nogen strax efter Examen troe sig til at

prædike pro Censura og derved at kunne bekomme et fornøieligt Testimonium

om sine Gaver, da maa det være ham tilladt.

(Schous Forordn.)

1730.

Junii 2. Rescript til Directeurerne for de Fattiges Væsen i Danmark om, at

naar nogen til Arbeide i Børnehuset i Kjøbenhavn indsat Lem ved Døden

afgaaer, skal deres Legemer til Doctor Med. I. Laub, Hofchirurgus I. A.

Mcnsing og Chirurgus G. D. Bøssel, naar det af dem forlanges, til Lection

eller Anatomering overleveres. (Efter deres Begjering til at naae desmere

Perfection og Oplysning i de medicinske Videnskaber.)

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

173JL

Martii 18. Anordning om det, som herefter aarlig skal betales til Universitetet

i Kjøbenhavn.

Ligesom Loven (2—17—20), tillægger Biskoperne i Danmark og Norge

det saa kaldede Cathedraticum , hvilket paa de fleste Steder udredes af Kir-

kerne, men paa nogle Steder af Præsterne, saa skal herefter ligesaadant og ligesaa

stort Cathedraticum svares til Kjøbenhavns Universitet paa den Maade, at hvor

Kirkerne betale Biskopernes Cathedraticum, der skal Præsterne erlægge Univer-

sitetets, men hvor Præsterne svare Biskopernes, der skal Kirkerne udrede Univer-

sitetets Cathedraticum; og skal desuden Præsterne i begge Rigerne af hver

deres Kirke give ligesaa meget i Penge, som deres Kirker svare i Studii-

Skat. Men i Kjøbstederne, hvor Kirkerne ingen Studii-Skat betale, skal Præ-

sterne i dets Sted til Universitetets Vedligeholdelse og Professorum Underholdning

give taalelige Pensioner efter den derom af Stiftamtmanden og Biskopen i

hvert Stift forfattede og af Kongen approberte Ligning, efterdi dog bemeldte

Præster selv paa' Universitetet have lagt Grunden til det de vide, og der,

for største Delen, nydt et eller andet Beneficium. Og skal bemeldte Univer-



23 1732^

sitetcts Cathedraticum, Studii-Skat og Tensioner aarlig leveres til følgende Martii 18.

Tider: I Sjellands Stift til Landemodet i Roeskilde Onsd. efter 1 Trin.

Sondag. I Fyens Stift til Landemodet for Fyen, Langeland Alsøe og Ærøe,

i Odense Onsd. efter Sønd. Qvasi modo geniti, men for Lolland og Falster i

Marieboe Onsd. efter 2den Trin. Sond. I Riber Stift til Landemodet 3 Dage

for St. Hans-Dag. I Aarhuus Stift til Landemodet i Aarhuus Onsd. efter

Phil. Jacobi. I Aalborg Stift til Landem. Philippi Jacobi Dag. I Viborg

Stift til Landem. i Viborg 1ste Onsd. efter Midfaste-Sønd, Men i Norge,

hvor ingen Landemode holdes, inden 1 Julii. Biskoperne skal, i det seneste

4 Uger efter at samme Catliedraticum etc. saaledes til dem er indkommet, Pen-

ge no til Universitetets Rentemester remittere, eller og skriftligen mælde ham,

at de til Udtælning staae færdige, paa det han kan besørge dem indkasserede.

(Schous Forordn.)

Rescript til Stiftsbefalingsmændene og Biskoperne i Danmark og Martii 18.

Norge ang. Cathedraticum, Studiiskat og Pensioner, som Præsterne og Kir-

kerne til Kjøbenhavns Universitet skal udgive.

Det af forrige Konger i Kj ©benhavn stiftede Universitet er ved deres milde Gaver

og gode Forordninger saaledes blevet haandhævet og forbedret, at det fra Tid til anden

har opfostret adskillige for deres Lærdom i Verden høiberømmelige Mænd, og har altid

været et Middel til at fremføre Mængde af Lærde samt til geist- og verdslige Embeder

duelige Subjectis; men Erfarenheden har dog udviist, at bemeldte Universitet, lige saavel

som alle andre Ting, har været sine Fataliteter undergivet, og i Besynderlighed, forme-

delst de sidste langvarige Krigstider og den Residentsstaden paakomne store Ildebrand,

er kommen i nogen Uorden og Afgang. Kongen har fra sin Regjerings Tiltrædelse strax

taget i Betragtning, at til Gudsfrygt og Retfærdighed etc Kongelig Mildhed og

Clemence mærkelig contribueret, saa og hermed byder og befaler, at

Ligesom Loven tillægger Biskoperne etc. taalelige Pensioner, efterdi

de dog selv paa Universitetet have lagt Grunden til det de vide, og derfor-

uden, hvad den største Deel angaaer, der have nydt et eller andet Beneficium.

Thi befales nu hermed, at Stiftsbefalingsmanden og Biskopen i det dem an-

bel roede Stift strax den Anstalt foie, at ovenbemeldte Universitet herefter

tilkommende Cathedraticum ufejlbarligen til førstkommende vorder leveret,

til hvilken Tid det og herefter aarligen skal svares: og haver Stiftsbefalings-

manden og Biskopen derforuden saavel strax at give Præsterne i Stiftet til—

kjende, at de i Følge af denne Befaling ere tiltænkte, forbemeldte Studii-

skat lige ved deres Kirker at udrede, som og, hvad Kjøbstædernes Præster

angaae, strax at forfatte en Ligning over det, de formene Enhver af dem i

Pension til Universitetet at kunne svare, og da saadan deres Forretning med
forderligst til allern. Approbation at indsende, da, naar den er paafulgt,

saadanne Personer, paa samme Tid som førommeldte Cathedraticum, hvert Aar

rigtig og uvegerligen skulle betales. I det seneste 3 Uger, efter at alle

Delene, saavel Cathedraticum som forbemeldte Studiiskat og- Pensioner, ere

imlkomne, haver Biskopen enten Pengene til Universitetets Kentemester at
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Martii 18. remittere, eller og skrivtligen at tilmelde ham, at de til Udtælling staae

færdige, paa det han kan besørge at faae dem paa en eller anden Maade
indcassercde.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

Martii 31. Nye forbedret Fundation og Stiftelse for det Kgl. Universitet i

Kiobenhavn.

§ 81. Naar Bibliotheqvet er i brugbar Stand, skal stædse derved

være een Bibliothecarius , hvis Embede bliver ikke alleene at have god

Opsyn med Bibliotheqvet samt i det mindste eengang om Aaret gaae det

igienném for at erfare, om ingen af Bøggerne ere blevne borte, og see dem
ved Famulum Bibliothecæ afstøvede, men endog tvende Gange om Ugen for

den studerende Ungdom at holde Lectiones publicas de Notitia, delectu & vero

Librorum usu §85. Saadan Universitetets Rente-

Mester skal være forbunden at have alle Legatorum og

Kirkernes Capitaler under Forvaltning. § 95. De, der have bragt

det vidt in Studio Theologico, og findes til Prædike-Embedet vel begavede,

ville Vi have i særdeelis allernaadigst Tanke, naar de noget saadant Em-
bed søge, og medbringe fra Universitetet Vidnisbyrd om deres Lærdom,

Dygtighed og Christelige Levnet

(Universitetsbibliotheket, trykt Expl. i Fol. af Fundatsen.)

1735^

Martii 18. Rescript til det Medicinske Fakultet ang., at det gratis skal give

General-Auditeuren Responsa.

Etatsraad og General-Auditeur Dreesen har andraget, at, da han ved Revision af

en ved Garnisonsretten i Kj©benhavn afsagt Dødsdom over en Rytters Hustru, som i hendes

Mands Fraværelse skal i Kjobenhavn have ladet sig besvangre af en Under-Officeer og ved

Vasinge-By i Sj eliand myrdet Barnet, fornam, at Deliqventinden til hendes Defension

iblandt Andet havde foregivet, at Barnet i Moders Liv var dødt, og blev dødfød, som

skulde have reist sig deraf, at hun kort for Barnefødselen, en Aften paa Marken, da hun

vilde gaae hjem til Vasinge, og det imidlertid sterk tordnede og regnede, faldt i en

Grovt, og saaledes blev beskadiget, at der skal være gaaet et stort Stykke runden Blod

fra Hende, det hun og med et Vidne skal have beviist; og Etatsraaden efter slig Be-

skaffenhed fandt fornøden at begjere Facultetcts Betænkende herudinden, at han i hans

allerund. Relation og Censur over bemeldte Dom sig deraf kunde betjene, skal Facultetet

ham endelig saadant dets Betænkende have tilsendt, men derfor ladet fordre 6 Rdlr., som

han, i Henseende, at det var noget usædvanligt, saasom deslige Responsa baade i det

Theologiske og Medicinske Facultet altid gratis pleier at gives, har negtet at betale, og,

siden Budet ikke var instrueret at lade ham beholde bemeldte Betænkende uden Betaling,

har maattet tilbagelevere det ubrudt. Saasom det ikke findes billigt, at Facultetet for

deslige Ting, som til Kongelig Tjeneste bliver reqvireret, vil fordre nogen Belønning, aller-

helst da Kongen saaledes har besoldet og aflagt dets Professorer, at de ikke af saadanne

Emolumentis, som ved andre udenlandske Universiteter, have fornoden at søge deres Under-

holdning, bemeldte Etatsraad ei heller er pligtig Sligt at bekoste, og Delinqventer, imod

hvilke saadanne Sager a' l'ordinaire ex Officio blive forte, ci formaae det at betale: saa

befales hermed,
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At Facultetet ei alene udi dette, men endog i de herefter forefaldende Martii 18.

Tilfælde, lader Etatsraad Dreesen dets Betænkende, naar han det, som Ge-

neral-Auditeur, kunde behøve og reqvirere, uden Betaling, meddele.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1736.

Forordning anl. hvorledes med Examinibus Juridicis ved Kjobcn- Febr. 10.

havns Universitet herefter skal forholdes;

Post I. 3) Til Notarius antager Facultas Juridica en beqvem Person,

som er Membrum Academiæ og forstaaer selv, hvad der in Examine fore-

kommer, som skal give dem sin skriftlige Forpligt, at han redelig vil fore

Protocollen, og siden forrette Protocolleringen paa samme Maade ved de

Juridiske Examina, som Provsten over Communitetet ved de theologiske Exa-

mina. 8.) Efter Examen skal Examinatus med Haandrekning og stipulata

manu forpligte sig for Examinatores, at han aldrig vil videndes vige fra

Ret og Retfærdighed, mindre raade nogen til at fore ufornødne Processer

eller i andre Maader consulendo concurrere til nogen uretviis Sag eller

Intention.

Post II. 2. Doctores juris nyde følgende Beneficia: a) Gang og

Sæde med Consistorial-Assessores ; b) Prædicatum af Velædle og Højlærd;

c) Frihed at bære Fløiel samt Skarlagen; d) Jus assessoratus in Facultate

Juridica, og at kunne bivaane Examinibus Candidatorum eller privatis; e) I

Kjobenhavn den Frihed at staae under Jurisdictione academica, om de ej

selv heller vil sortere under et andet Værneting, som deres Bestalling ellers

medbringer.
(Schous Forordn.)

Anordning anl. saavel Anatomien som Chirurgiens Indretning og Apr. 30.

Opkomst.

§ 6. Cadavera dertil skal tages deels af Delinqventer, som straffes

paa Livet, deels af Bremmerholms og Citadellets afdøde Fanger.

(Schous Forordn.)

1737.

Rescript til Kjøbenhavns Universitet ang. Kloster og Regents samt Martii 8.

smaae Stipendia til de Grønlandske Seminarister.

Universitetet har i Folge Rescr. 1 Febr. 1737 indsendt Forestilling, med 2 For-

tegnelser, den forste paa hvormange Alumni der findes i Communitetet og Regentsen, hvis

Tid til 1738 Aars Udgang exspirerer, hvoraf er fornummen, at til samme Aars Udgang
kan ventes 21 Pladser ledige paa Communitetet, og 18 Pladser paa Regentsen; den Anden

paa de til fattige Studentere aarlig uddelende smaae Stipendia, i alt 14, fra 27 Rdlr. til 4

IMlr.. hvilke alle ere destillerede og givne, hver til sit Brug, og visse Familier at uddele,

eller til \i^se Skolers Disciple at nyde, og hvorved Universitetet indberetter, at Profes-

sorerne ingen Frihed have at disponere over disse Stipendia anderledes end Fundatserne

tilholde. Thi befales,

At de Studiosi, som nu nyde Kost paa Communitetet og Kammer
paa Kegentsen, og af Collegio de Cursu Evangelii Promovendo til Grønlandske

Seminarister maatte antages, skal saalænge beholde samme Beneficia, som de

i det Grønlandske Seminario til Missionens Tjeneste i Grønland præpareres;

Nonner f. Univ. II. 4
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Martii 8. og, om ci saa mange, som til Missionen behøves, af de nuværende Alumnis

paa Communitetet og i Regentsen skulde findes dertil villige og beqvemme,

at da imod 1738 Aars Udgang i det seneste, og ligesom imidlertid Pladserne

vacant vorde, saa mange Grønlandske Seminarister, bemeldte Collegium

nødig eragter, og i det mindste 4., sammesteds skal til Kost og Kammer
antages, og paa Regentsen blive under en Inspection for sig selv, samt

dermed saalænge continueres, som det Grønlandske Seminarium vedbliver;

saa og at de af Universitetet foreslagne smaae Stipendia Brochmanni, Justinum,

og decollatæ virginis, hvorover det eragter at kunne disponere, bemeldte

Seminarister frem for Andre tillægges, om de ere saaledes skikkede, som

Fundatserne medføre, hvoraf Universitetet haver at meddele bemeldte Collegio

rigtige Copier til dets Efterretning.
(Fogtmanns Reskr. Sml.)

Novbr. 8. Rescript til det Theologiske Fakultet, og Notits til Missionscollegium,

ang. at de 4, efter allern. Foranstaltning, som Seminarister ved den Grønlandske

Mission antagne Studiosi maa (ligesaa vel som de anordnede Catecheter ved

St. Nicolai og Holmens Kirker saa og Præceptores adjuncti paa Vaisenhuset)

fra de sædvanlige Exercitiis paa Klosteret være befriede. (Efter deres An-

søgning, at forskaanes for disse Exercitier og de aarlige Disputatser, som

de blev tilholdt at freqventere, men hvilket vilde mærkelig hindre dem i den

Progres, de ellers kunde gjøre i det Grønlandske Sprog, hvorudi de af Præsten

H. Egede informeres, og som, til Gavns at lære, skal udfordre al den dem

forelagde Tid ; og saasom ovenmeldte Exercitia vel ei just Alle kan tjene dem
til det egentlige Øjemærke, hvortil de ere antagne, og de, til Samme at op-

naae, kunne behøve al deres Tid.)

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1738.

Junii 20. Rescript til Stiftsbefalingsmanden over Lollands Stift, ang. Attester,

Chirurgien vedkommende, samt et henrettet Qvindmenneskes Anatomering

til Jordemødres Underviisning i Lolland og Falster.

Doctor B. I. v. Buchvaldt, Provincialmedicus i Lolland og Falster, har af Stifts-

befalingsmanden begjert, at udbede Kongel. Resolution paa efterskrevne Poster: 1. at

ingen Attester, Chirurgien vedkommende, i Lolland og Falster efterdags maatte gjelde,

uden hans Paaskrivt, 2, at ham maatte bevilges et Qvinde-Menneske, som maatte blive

dømt at rettes, efter Executionen at faae til Anatomering, for derved at give Jordemødrene

Oplysning; og endelig at det døde Legeme maatte paa Herredets eller Birkets Bekostning

fores til hans Huus, og bæres ind i et af ham dertil apteret Kammer, og Jordemødrene

være pligtige, at være overværende ved Anatomeringen.

Kongen har bevilget de 2 første Poster, saaledes som Stiftamtmanden

linder, det bedst kunde skee, uden mindst Byrde for Byen og Landet; dog

skal Doctor Buchvaldt være pligtig gratis og uden Betaling at informere

Jordemødrene, saa og mage det saaledes, at ikke Jordemødrene Alle paa

eengang møde, men efterhaanden, paa det Byerne ikke i den Tid skulde

være ganske uden Jordemødre.
(Fogtmanns Reskr. Sml.)

Junii 20. Rescript til Byfogden i Kjøbenhavn, og Notits til Directeur General

ved Chirurgien, S. Kriiger, ang. at bemeldte Directeur General maa, i Anled-
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ning af Anordningen af 30 April 1736 §6, faac alle Cadavcra efter Exccutio- Oktbr. 3.

non, naar han dem begjerer.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

Rescript til Overkrigssecretereren, ang. ved Cheferne for de Kegi- Oktbr. 10.

menter, hvilke saavel i Kjobenhavn som Friderikshavn ligge i Garnison, den

Anstalt at gjøre, at, naar paa nogen Delinqvent af Regimenterne samme-
steds, som ikke er dømt til Steile og Hjul, men ellers er hendømt til Doden,

Executionen er forrettet, hans Cadaver da maa, i Anledning af Anordn. 30

April 1736 § 6, overleveres til S. Kriiger, Directeur General ved Anatomien

i Kjobenhavn, naar han Samme begjerer.

(Fogtmanns Eeskr. Sml.)

1740.

Rescript til Kjøbenhavns Universitet om, at Academiets Betjente og Septbr. 2.

deres Enker etc. skal være eximerede fra Magistratens Jurisdiction og borger-

lige Onera.

Rector og Professores have forestillet, at Magistraten, imod Academiets gamle og

af fremfarne Konger saavelsom af Kongen ved seneste Academiets Fundatz confirmerede,

og ellers i bestandig Praxi grundede Privilegier, har hos Bogtrykker Lynov, som er anden

Bogtrykker ved Academiet, foretaget sig Boens Forsegling efter hans ved Doden afgangne

Hustru, m. m. og derfor begjert, at Universitetet maatte blive haandhævet og beskjermet

ved sine gamle Privilegia og Frieheder, og at Academiets Betjente (som efter den fra

Rector og Professores derom indkomne Fortegnelse skal være: 1) alle i Universitetets

Matricul inscriberede, saa længe de derved forblive, ei alleene Studiosi, men endog Practici,

bsade promoti og privilegerede, som ere immatriculerede, og ei i Chirurgorum Amt ere

incorporerede ; 2) Oeconomus ved Universitetet; 3) tre Universitets-Pedeller; 4) Portnerne

ved de fiire Collegia, nemlig Regentzen, Collegium Walchendorphianum, Mediceum og

Eilersianum; 5) tvende Bogtrykkere og een Bogbinder; 6) trende Boghandlere, hvilke alle

efter Statuta og brugelig Praxi hidtil have sorteret under Consistorii Jurisdiction maatte

henvises til Consistorium som deres eeneste Forum, og være eximerede fra Magistratens

Jurisdiction og alle borgerlige Onera.

Alle ommeldte Personer, deres Enker og Tjenestefolk skal fremdeles

svare og henhøre under Consistorium som deres eeneste Forum, og være

eximerede fra Magistratens Jurisdiction og alle borgerlige Onera; dog at det

i Drabssager og andre Tilfælde forholdes efter Loven.
(Kons. Kopibog.)

Rescript til Byfogden i Kjobenhavn, til Professor Buchvaldt og tilDecbr.30.

Directeur-General ved Chirurgien ang. at de 2 Theatra Anatomiea skal

imellem sig skifte Cadavera humana.
D. 3. Octbr. 1738 er Byfogden givet tilkjende, at Directeur-General ved Chirurgien

maa faae alle Cadavera efter Executionen, naar han dem begjerer. Nu er fonmmmen, at

Theatrum anatomicum ved Universitetet er bragt i den Stand, at Anatomien sammesteds

for meer end 100 Tilskuere kan demonstreres.

De i Kjobenhavn nu værende 2 Theatra Anatomiea skal skifte med
hinanden, saaledes at Theatrum Academicum faaer det første Cadaver hu-

manum, som forefalder, og det Theatrum, hvorpaa Directeur-General docerer,

det andet, hvormed det saaledes cfterdags skal continuerc, og imellem dem

alterneres.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

4*
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Jan. 20. Rescript til Directeurerne for de Fattiges Væsen i Danmark om at

der, naar Cadavera fra Børnehuset, de Fattiges Sygehuse eller Hospitaler be-

gjeres, saaledes skal skiftes, at Theatrum Academicum faaer det første

Cadaver humanum, som forefalder, og det Theatrum, hvorpaa af Directeur-

Generalen ved Chirurgien doceres, det andet, hvormed det saaledes skal

continuere og alterneres. (Efter Professor Buchvalds Begjering, og siden her

nu er 2 Theatra Anatomica, nemlig de forbemeldte.)
(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1742.

Juniil5. Rescript til Kjøbenhavns Universitet om, hvorledes dets Professorer

skulle have Gang og Sæde imellem sig.

Efter at Kongen, siden den seneste udgifne Fundation og Stiftelse for Academiet,

hafver funden for godt, ved bemældte Universitet flere Professores, baade ordinarios og

extraordinarios, saavel in Facultate Theologica som Medica og Philosophica, at beskikke

og antage, end udi foreskrevne Fundation ere næfnede og ommælte, saa vil Kongen, at i

dend Henseende og angaaende dend Orden, som imellem bemælte Professores skal iagt-

tages og folges, have det anordnet saaledes,

At de nu værende 4 Professores Theologiæ extraordinarii , nemlig

Chr. L. Leth, P. Holm, E. Pontoppidan og I. A. Seidlitz, skulle tage deres

Sæde strax efter Professores Theologiæ ordinarios og for Professores Juris

ordinarios; men i Fremtiiden skulle alle Professores ordinarii have Gang og

Sæde efter deres Facultet, og siden de Extraordinarii igjen, enhver efter sit

Facultet. Ligeledes vil Kongen, at de 2 Professores, B. Møllman og Dr. jur.

H. Stampe, skulle anses som Professores ordinarii, hvad deres Kang og

Gang angaaer, og det ellers herudinden i alt skal forholdes efter berørte

Fundatses Bydende og derved gjorte Anordning.
(Kons. Kopibog.)

1743.

Junii 7. Rescript til Kjøbenhavns Universitet om hvorledes Studiosi novitii

fra Fyrstendømmerne og Grevskaberne ved Universitetet skal antages.

Da det udi Anledning af det angl. de Studerendes Udenlands-Reiser den 1. April

sidst afvigt udgivne Patent er at formode, at der fra Fyrstendømmene Slesvig og Hol-

steen, saa vel som fra Grevskaberne vil indfinde sig endeel Studentere, for ved Academiet

i Kjobenhavn at fortsætte deres Studeringer, saa er funden for godt,

At de til Universitetet i Kjøbenhavn kommende Studiosi novitii skal,

uden ald Examen, der antages til Inscription og immatriculeres af Kectore

Magnifico, naarsomhelst de medbringe behørig Attest om deres Lifv og

Lefvnet fra enten Eectore Scholæ eller geistlig og verdslig Øvrighed, under

Haand og Segl; og naar de da her til Universitetet ankomme og blifve

inscriberede, hafve de i Følge Fundatsen at udvælge sig en professorem til

privat præceptor, som dennem med beste Eaad og Tilsiun i alle Ting haver

at gaae tilhaande, hvilket Kongen igjennem det Tydske Cancellie ved et

Patent i Fyrstendømmene og Grevskaberne vil lade publicere, og udi samme
tillige bekjendtgjøre, at dend rette Tiid at komme til Universitetet i Kjøben-

havn er in Augusto, saasom de aarlige Lectiones og Collegia der efter Fun-

datzen den 1 Sept. blive begyndte.
(Kons. Kopibog.)
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Rescript til Kjøbenhavns Universitet angaacnde hvorledes Vogn- April 14.

inandstaxten, Milenes Beregning imellem Stæderne, Markederne og Torve-

dagene samt Taxten og Bortdagene ved Færgelobcne herefter bag i de

aarlige Almanaker skal indfores.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

Rescript til Stiftsbefalingsmanden i Bergen, ang. at Stadsphysicus Novbr. 10.

Erichsen i Bergen maae til Anatomiens desbedre øvelse, betjene sig af den

for Livs- Straf i Bergens Kaadhus arresterede, eller de i Byens Tugthus fore-

faldende Maleficanters Cadavera, saavelsom og af de i Fæstningen bortdoende

Slavers Legemer m. v.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1748.

Rescript til Stiftsbefalingsmanden i Bergen ang. hvilke Cadavera i Julii 5.

Bergen maae overlades Stadsphysicus til Anatomie, og at de, som ville i

Barbeer-Amtet, bor forst gjøre deres Cursum anatomicum & operationum.

Doctor Erichsen, Stadsphysicus i Bergen, har i Anledning af Rescr. under 10

Novbr. 1747 berettet, at af de deri benævnte Cadavera sjelden noget forefalder, saa at han

den ganske Vinter over ikke har kunnet bekomme uden eet eneste, hvorved han har kunnet

have havt Leilighed at vise Publico Anatomiens Nytte og Nodvendighed ; desaarsag,

efterat han nu har kjøbt sig et til Anatomie-Kammers Indrettelse beqvemt Hus, og bekostet

dertil behovende Indretninger og Instrumenter, han har begjært a) at han, for saavel at

undervise de i Bergen værende Chirurgos, som Jordemødrene, hvilke sidste høilig skal

kunne behøve Underviisning, maatte betjene sig uden Forskjel af alle de Cadavera, som

falder ved Tugthuset, Fattighusene, Hospitalet og Byens Arresthuse, samt alle uægte

Boru, som enten fødes døde, eller inden faa Dage efter Fødselen bortdoe; og b) da ingen

af de 9 i Bergen værende Amts-Chirurgi har nogen Tid gjort noget Cursum Anatomicum

& Operationum enten i Kj ©benhavn eller noget andet berømmeligt Sted, at de da maatte

tilholdes enten i Kj ©benhavn, eller i Bergen hos ham, at igjennemgaa Cursum Anatomicum

& Operationum, for at lære det, de burde at vide; c) at han maa holde en Gesel, som

med Tiden kunde blive hans Prosector. — Stiftsbefalingsmanden holder det betænkeligt,

om ham skulde tilstaaes, at betjene sig af alle forbenævnte Cadavera, uden Forskjel.

Supplicanten maae til Underviisning i de af ham docerende anatomiske

Videnskaber betjene sig af de i Arresterne bortdøende Menneskers Cadavera,

som for nogen Misgjerning, saasom Tyveri, Lejermaal, Ære-Sager eller slige

grove Ting ere arresterede eller dømte; saavelsom deres, som til Tugthuset

formedelst begangne Forseelser enten paa Livstid, visse Aaremaal ere dømte,

eller for ugudeligt, ulydigt eller liderligt Levnet der ere indsatte. Alle, som

herefter udi Barbeer-Amtet i Bergen tænker at ville indlemmes, bør enten i

Kj ubenhavn, eller i Bergen for Stadsphysicus, først have gjort deres Cursum

Aiiiitomicum & Operationum, hvorfra dog de i Amtet nu værende Chirurgi

maae være fritagne; og maae Supplicanten holde en Gesel, som kunde være

ham behjelpelig saavel at opvarte de Syge, som at have Indseende med de

uerfarne Chirurgos og Jordemødre, dog uden derved at holde nogen Barbeer-

stue eller saadant, hvorved de andre Amtschirurgi kunde præjudiceres.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)
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Octbr. 31. Rescript til Magistraten i Kjobenhavn, at af alle Huse og Gaarde i

Kjobenhavn (Professorernes, Præsternes og Kirkebetjentenes Vaaninger, som

de selv beboe, item de af Indvaanerne, som hverken bruge borgerlig Næring

eller til Andre bortleie deres Huse og Gaarde undtagne) skal svares den

borgerlige Nattevagt m. m.
(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1750.

Oktbr. 9. Rescript til Universitetet og Magistraten i Kjobenhavn, anl. Borger-

vagt af Universitetets Betjente, som bruge borgerlig Næring.

Professorerne anholde om, at de Personer, som efter Eescr. af 2 Sept. 1740

skulle sortere under Consistorio, maatte være befriet for at gjøre Borgervagt og lade møde
ved Iisning med andet deraf dependerende. Magistraten derimod har forestillet, om det

ikke maatte have sit Forblivende ved Rescr. af 31 Octobr. 1749, nemlig, at de, som bruge

borgerlig Næring, skulle svare Borgervagt, siden det ellers vilde opvække Fortrydelse

iblandt Borgerskabet, om den p]ne fremfor den Anden blev befriet, fordi han tilligemed

borgerlig Brug havde Universitetets Arbejde, allerhelst andre Universitetets Betjente, som

ingen borgerlig Næring bruge, blive for slig Byrde befriede. Thi befales,

At det i Henseende til dem, som bruge borgerlig Næring, i oven-

meldte Tilfælde, med Brandvagt at gjøre, ved Rescr. af 31te Octobr. 1749

vil have sit Forblivende; men angaaende Universitetets andre Betjente, som

ingen borgerlig Næring bruge, da skulle de for slig Byrde være befriede.

(Kons. Kopibog.)

1751^

Juniiia Rescript til det Medicinske Facultet, ang. at, naar der maatte fore-

komme den Casus i Drabs-Sager, hvor der med Grund kan tvivles de

lethalitate vulneris, og hvorover General-Auditeur Schrøder maa finde for-

nøden, Facultetets Mening at indhente, da haver det ham Responsum gratis

at meddele.
(Fogtmanns Reskr. Sml.)

Decbr. 22. Artikler, hvorefter Alumni Collegii Elersiani sig skal rette og for-

holde, efter Consistorii Slutning:

I. Alumni Collegii Elersiani skulle leve gudfrygteligen, erligen, kydsk,

fredsommeligen; og saafremt Nogen befindes uskikkelig, og Han efter første

og anden Paamindelse af Ephoro ikke bedrer sig, da skal han med Profes-

sorum Consistorialium Villie og Samtykke uden all Undskyldning af Collegio

strax udelukkes. II. Det tillades Dennem efter Fundatzen at forblive i

Collegio (saafremt de ey imidlertid til nogen Bestilling befordres) i fem Aar

og ey længere, formedelst hvad og hvis enten Kecommandation eller Dispen-

sation det kunde begieres. III. Alumni maa ey have Frihed at reyse tit og

længe af Byen, og ey over 3 eller 4 Uger udi alt om Aaret, med mindre

nogen uforbigiengelig Nødvendighed kunde indfalde; men skulde Nogen over

et Fjerdingaar udeblive, da Hannem 1U Deel af det aarligen hannem til-

hørende Beneficio at aftrekkes. IV. Naar Nogen foraarsages af sit Kammer
at forreyse, da skal han give Inspectori det først tilkiende, og af Rectore,

Ephoro Stipendii og Præceptore Privato begiere Forlov og sig inden den

forelagde Tiid indfinde. V. Ingpector, som skal have Inspection med de
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Andres Skikkelighed og Flittighed, og skal have sin Værelse i det Kammer, Decbr. 22.

som er i den nederste Gang og nyde een tredie Deel meere end Nogen af

de Andre. XI. Inspector, som af Ephoro med Dn. Professorum Consisto-

rialium Samtykke indsettes, skal have Inspectionen, saa længe Han er i

Collegio, uden Han det med sin Uskikkelighed og Forsømmelse tilforn for-

tryder, eller findes efterladen i sin Function. XIX. Ingen af Alumnis maae

holde nogen Borne-Skole i sit Kammer, ey heller holde nogen Drik, Gieste-

bud eller nogen saadan Samqvem med Dobbel, være sig med Kort. Bret-

spild eller anden Usømmelighed.
(Koll. Arkiv.)

1761.

Rescript til Kjøbenhavns Universitet om at føje den Anstalt, at det Junii 26.

runde Taarns Observatorium sættes i den Stand, at det kan balancere med

de fornemste Observatorier i Europa, da de, som antages, eller have Lyst

til Landmaalingen, skal gives Tilladelse at øve sig i at observere paa det

astronomiske Taarn. Ligeledes vil Kongen og, at de Studentere, som Land-

maalerne have med sig, for at forrette de mindre Operationer, skal, efter

nærmere Denomination af bemeldte Personer til Universitetet fra Viden-

skabernes Societet, forundes Beneficia ved Academiet, deels med at indtages

i et Collegierne, dels at nyde et Par Koster paa Communitetet, til Opmunt-

ring og Soulagement for dem, som blive brugte til dette for Publico saa

nyttige Arbejde.
(Kons. Kopibog.)

1767.

Oonfirmation paa Fundation for en bestandig Pensionskasse for Junii 5.

Professorum Enker ved Universitetet i Kjøbenhavn, vedtaget d. 20 Maj 1767.

Christianus Septimus &c. Gjøre Alle vitterligt: At eftersom Os

Elskelige Rector og Profcssores ved Universitetet i Vores Kongelige Residents-

stad Kjøbenhavn for Os allerunderdanigst have andraget, at, paa det Profes-

sorum Enker ved bemeldte Vores Universitet kunde herefter vorde betænkte

med nogen bedre Pension til nødvendigst Underholdning, end de hidindtil

have nydt efter ældgamle Statuta, hvorefter de neppe have havt 30 Rigsdaler

aarlig, have de til den Ende frivillig indgaaet og underskreven efterfølgende

Convention og Forening, hvorpaa de hos Os allerunderdanigst have anholdt

om Vores allernaadigste Confirmation, hvilken Convention og Forening Ord

til andet saaledes lyder:

Da fast alle Enkekasser hidindtil synes ei at kunne være ved Magt,

og den fra ældgammel Tid ved Universitetet fastsatte Pension for Professorers

Enker er saa ringe, at den sjelden gaar over 30 Rigsdaler aarlig, hvilke i

nærværende Tider ei kunne ansees for nogen synderlig Hjælp; men vi dog

gjerne ville see vore Enker bedre soulayerede, saa have vi nu levende Pro-

fessores Consistorialcs indgaaet imellem os følgende Forening, og nu herved

allerunderdanigst ansøge om Deres Kongelige Majestæts allernaadigste Con-

lirmation derpaa, nemlig:

1. Vi oprette en Enkekasse for Professorers Enker ved Kjøbenhavns

Universitet alene, og for ingen andre, og det saaledes, at bemeldte Enker
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Junii 5. tillige ubehindret stedse beholde den Pension ved Universitetet, som Pro-

fessorum Enker fra ældgamle Tider efter Statuta er tillagt, og som de alle-

tider nydt have. 2. Til denne Enkekasse betale vi nu levende gifte Pro-

fessores cousistoriales næstkommende Ilte Juni 1767 og siden aarlig hver

Ilte Juni Fem og Tyve Rigsdaler Courant. 3. Vi nu levende ugifte Pro-

fessores consistoriales, saa mange, som have underskrevet denne Forening,

ville i samme Maade til dette gudelige Værks Befordring frivillig betale

enhver aarlig halvt imod de Gifte. 4. Disse Penge have nuværende Qvæstor

Univers ifatis været saa god at love, at ville af enhvers Distributs til Ilte

Juni næstkommende, og siden fremdeles hver Ilte Juni indeholde, samt

over Kassens Indtægt og Udgift i Tiden at føre Regnskab, som med de

andre Universitetets Regnskaber under een å parte Rubrik følger, da det

formodes, at andre Qvæstorcs efter ham bevise denne velmeente Stiftelse

samme Godhed. 5. Foruden det Nr. 2 ommeldte aarlige Contingent, betale

vi Gifte strax ved Kassens Begyndelse til een Fond hver Eet Hundrede

Rigsdaler, eengang for alle, og disse Penge leveres til Qvæstor næstkommende

Ilte Juni, eller hos ham af vores Distributs indeholdes, hvilket vi helst

ogsaa ville bede om. 6. Alle Kassens Penge, saalænge ingen Enker ere,

eller saa mange, som fra Enkernes Pensioner bliver tilovers, skulle paa

Rente udsættes og gjøres frugtbringende det allersnareste muligt er, var det

end i smaae Summer iblandt andre Universitets-Capitaler. 7. Skulde iblandt

os Underskrevne nogen, som nu er ugift, siden gifte sig, da betaler han

fra den Tid af Fem og Tyve Rigsdaler aarlig, samt tillige det i Nr. 5 om-

meldte Indskud Eet Hundrede Rigsdaler, men maatte ham dog i Indskudet

godtgjores, hvad han tilforn, som Ugift, havde til Kassen betalt. 8. Det,

som egentlig bestemmes til Enkernes Pensioner, er Renten af det Indskud,

der samles til Kassens Fond (Nr. 5, 7) samt dernæst det aarlige Contingent

25 Rigsdaler af hver gift Professor. Men hvad de Ugifte contribuere, det

skal samles til Capitalens Fremvæxt, for deraf med Tiden at forbedre Pen-

sionerne. 9. Desaarsag tør vi til Begyndelse ei love meget høi Pension,

ja ei hoiere, end Eet Hundrede Rigsdaler, naar Kassen har samlet en Fond

af 2000 Rigsdaler, ja dersom saa skeede, at der strax i de første Aaringer

bleve flere Enker, end at hver af dem kunde nyde fulde Eet Hundrede Rigs-

daler af de i Nr. 8 til Pensioner bestemte Penge, saa skulle disse deles lige

imellem dem, og de dermed nøies. 10. Derimod, om Gud lader de Gifte

iblandt os endnu i endeel Aar leve, og Kassens Kræfter derved tiltage, saa

skulle Enkerne ei alene aarlig faae bemeldte Pension, men den skal endog

Tid efter anden for samtlige Enker forbedres, alt saaledes og saalænge som

Kassens Tilstand det vil taale. 11. Hvor snart denne Forbedring kan be-

gynde, og hvor høit den med Tiden kan stige, det er en Sag, som beroer

paa Guds Forsyn og paa indfaldende Omstændigheder; men aldrig maa nogen

Enkes Pension stige over Tre Hundrede Rigsdaler. 12. Skulde ellers nogen

af christelig Gavmildhed ville til denne Stiftelse give nogen Donation, da

skulle Renterne deraf ogsaa komme alle Enkerne til Gode og lige Deling,

med mindre Giveren selv skulde have fastsat, at ikkun de Fattigste iblandt

dem skulde have Deel i den. 13. Naar Kassen er kommen i den Stand, at

den til sine Enker kan udrede sidstnævnte høieste Pension, og endda af de dertil
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bestemte Penge beholde noget anseeligt tilovers, da maae de daværende Jnnii 5.

Consistoriaks nærmere betænke, og per unanimia eller plura bestemme,

hvorledes forholdes skal og kan paa den beqvemmestc Maade saaledes, at

Kassen ei alene kan holdes i saadan Stand, at den kan ventes at blive ved-

varig, men ogsaa, at de i Nr. 2 fastsatte Udgifter kunne formindskes. 14.

I hvor liden eller stor Enkepensionerne af denne Kasse maatte blive, da

maae de aldrig besværes med nogen Arrest, Dom eller Execution, men skulle

stedse blive urørte til Enkernes Underholdning; dog maae Enkerne selv i be-

høvende Tilfælde assignere paa deres Pension, men den bliver ei betalt før

Terminen, og om Enken døer forinden, da betales ei mere end til hendes

Død forfalden var. 15. Enkernes Pension udbetales i 2de Terminer, nemlig

Halvdelen til Ilte Juni og Halvdelen til Ilte December, at regne fra Aars-

dagen efter Mandens Død, saameget som det da i første Termin efter Pro-

portion kan blive. 16. Hvad hidindtil sagt er om Enkernes Pension, det

er at forstaae om saadanne Enker, som i det Høieste ikke ere over 25 Aar

yngre, end deres afdøde Mænd vare; men saasnart der befindes større For-

skjel i deres Alder, var det ikkun et eneste Aar, da nyde slige Enker ikkun

halv Pension imod de andre. For Resten forstaaer det sig selv, at saasnart

en Professors Enke gifter sig igjen, ophører hendes Pension, og saafremt

hendes anden Mand ikke ligeledes er Professor, da udgaaer hun aldeles af

Kassen. 17. Vilde nuværende eller tilkommende gifte Frofessores designati

indtræde i denne Kasse, da er det dem, men ikke andre, tilladt paa samme
Vilkaar, som Nr. 2 og 5 om de gifte Consistoriaks sagt er, aleneste med

den Forskjel, at, som de ingen Distributs nyde hos Qvæstor, saa bør de selv

hver Ilte Juni indkomme med deres Contingent, og hvis det udebliver over

et fuldt Aar derefter, da udelukkes de og deres Enker fra Kassen. 18.

Gaaer nogen, som var Interessent i denne Kasse, fra Universitetet, da skal

hans Enke ligefuldt nyde Pension af Kassen, som Professorenke, saafremt

han efter sin Bortgang fra Universitetet haver continueret hver Ilte Juni at

betale sit aarlige Contingent til Kassen; men haver han forsømt det over

et fuldt Aar, da er han og hans Enke fra Kassen udelukt. 19. Skulde nogen

Professor blive Enkemand, og gifte sig igjen, da skal han foruden sit aarlige

Contingent 25 Rigsdaler betale for sin anden Kone til Indskud til Kassens

Fond 50 Rigsdaler, og dog bliver med hende forholdet efter Nr. 16, om hun,

imod ham at regne, er yngre, end der sagt er. 20. Skulde i andre Maader

Tidernes Omstændigheder udkræve nogen Forandring og Forbedring i denne

Fundation til Kassens større Gavn og Varagtighed, da maae Interessenterne

per unanimia eller plurima derom gjøre nærmere Anordning.

Kjøbenhavn den 20de Mai Anno 1767.

P. Koefod Ancher. P. R. Goiske. I. A. Cramer.

C. G. Kratzenstein. I. F. Ramus. I. C. Kali. C. Horrebow.

M. Hiibner. C. F. Wadskiær. H. Stampe. C. Lodberg Friis.

B. Møllmann. B. G. von Obelitz.

Da ville Vi forestaaende Convention og Forening, som en Fundation

til en bestandig Pensionskasse for Frofcssorum Enker ved Universitetet udi

bemeldte Vores Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn, udi alle dons Ord,

Clausuler og Puncter, saasom samme her oven indført lindes, allernaadigst

Normer t Univ. JJ. o
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Junii 5. have confirmeret og stadfæstet, saa og hermed confirmcre og stadfæste; og

skal disse ovenmeldte Articler være og blive en Regel og Lov for alle til-

kommende Professores, baade Gifte og Ugifte, saa at de fra den Tid af, da

de træde ind udi Coiisistorio og til fuld Lon, skulle ligefuldt som om det

var indført i de dem allernaadigst meddeelte Bestallinger, være pligtige

strax at gaae ind i denne Pensionskasse, og i alle Maader at bære de samme
Byrder, med Indskud og Contingent, som fornævnte Underskrevne, deels

Gifte, deels Ugifte nu frivilligen have paalagt sig, for at soulufjerc forbe-

meldte Enker. Og maa ingen Professor consistoricdis nogensinde, enten selv

unddrage sig, eller fritages fra disse Udgifter. Forbydende etc.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Oktav.)

1769^

Aug. 19. Patroni Skrivelse til Consistorio om dets Difference med Hr. Confe-

rence Raad Lowenorn om Elersens Collegio, nemlig at, med mindre Confe-

rence Raaden finder for got Sagen mod Lands Lov og Ret udfore, saa haver

hånd, i Følge Collegii Fundatz at foreslaae trende Personer, og at, naar

hånd ikkun nævner een, bliver de tvende andre af Ephoro tillagte for at

præsenteres consistorialibus.

(Kons Kopibog.)

1771.

Martii 9. Canc. Prom. til Etatsraad Christjan Horrebow, ang. nogle Poster,

som ved Almenakkerne vil iagttages, i Anledning af Forordn, af 26de

Octobr. 1770 om nogle hellige Dages Afskaffelse etc. (Hvorom han har

gjort Forespørgsel).

§ 1. Tredie Paaskedag og Tredie Pindsedag kunne af Almenakken

ganske udgaae, og i deres Sted andre Navne indføres, og Johannes Evange-

list fremdeles blive staaende, endskjønt den, som Tredie Juule-Dag, ikke

meere helligholdes. § 2. Iligemaade kan Hellig 3 Konger- Dag, skjont

den ikke helligholdes, i Almenakken blive staaende. § 3. De derefter

følgende Søndage kan fremdeles, ligesom hidindtil, kaldes Søndag efter

Hellig 3 Konger, da derved haves den Fordeel, at især den gemeene Mand
desbedre kan finde de Psalmer, samt Evangelier og Epistler, som i Psalme-

bøgerne under den Søndag ere anførte. § 4. Skulde det skee, at Hellig

3 Kongers-Dag indfaldt paa en Søndag, kan den kaldes Søndag efter Nye-

Aar, og det Evangelium Matth. 2det Cap., V. 19de til Enden, som hører til

den Sondag, i Almenakken anføres, da Hellig 3 Konger derimod i Alme-

nakken kunde sættes ved Siden af samme Søndag. § 5. Mariæ Reenselses-

Dag kunde ligesom hidindtil er skeet, i Almenakken kaldes Kyndelmesse-

Dag, men ikke som en Helligdag. § 6. Mariæ Bebudelsens-Dag, som ved

Forordn, er henlagt til 5te Søndag i Faste, skal med sit Evangelio altiid paa

den Dag i Almenakken indføres, og bliver da ved Siden af Mariæ Bebudelses-

Dag sat 5te Søndag i Faste, ligesom ellers pleier at skee, naar en Søndag

gaaer ud. § 7. St. Hans-Dag, Mariæ Besøgelses-Dag og Michelsdag kunne

fremdeles anføres i Almenakken, ligesom det skeer med Mortensdag og andre

fieero, men ikke som Hellige Dage. g 8. Da efter forbemcldte Forordn. Alle-

helgensdags-Text og Bøn for Reformationen skal forklares og læses næste
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Sandag efter forste Novembris, saa, naar det, som i tilstundende Aar 1772, Martii9.

indtræffer, at Allehelgensdag, som er den forste November, falder ind paa en

Søndag, kan Texten for Allehelgensdag anføres paa samme Søndag, nemlig

den forste November, og altsaa bemeldte Søndag, naar saadant indfalder,

gaae ud, og sættes som sædvanligt ved Siden af den første November.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

Rescript til Kjøbenhavns Universitet ang. at de Grønlandske Scmi- Oct. 9.

narister maae herefter nyde 8 Mark ugentligen af Communitetet (saasom do

af de ugentlige 4 Mk. ikke kunde have deres nødvendige Udkomme.)
(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1772.

Rescript til Conferentsraad B. W. Luxdorph, Conferentsraad P. F. Sept. 24.

Suhm. Etatsraad J. Langebeck og Professor John P^richsen.

Da Arnås Magnussen, fordum Professor i de nordiske Oldsager, som havde an-

skaffet sig en meget anseelig Samling af de siældneste og ældste Pergaments Haandskrifter

i det islandske eller gamle danske Sprog, skal have skiænket sin hele Formue, omtrent

10,000 Rdlr.. til det Brug, at disse Skrifter efterhaanden skulle komme for Lyset, og visse

islandske Studentere aarlig lonnes, for at arbeide derpaa, og da Kongen tillige med Mis-

hag har erfaret, at, uagtet den for denne Stiftelse giorte og den 18de Januarii 1700 stad-

fæstede Fundats*) dog intet deraf ved Trykken er bekiendtgjort, befales, paa det at denne

Stiftelse ei, ved Tidens Længde, aldeles skal blive forglemt,

at de ovennævnte Mænd skulle tilligemed Stiftelsens Ephoris strax

sammentræde i en samlet og bestandig Commission, for, saavel nøie at

eftersee Stiftelsens nærværende Tilstand som at overlægge og med det for-

derligste at iværksætte de Midler, hvorved Stiftelsen, i Følge Fundatsen, kan

komme i en bestandig Drift og Gang; saa at der ei aliene idelig og flittig

arbeides derpaa, at de største og betydeligste Værker bekomme den behorige

Form og Skikkelse, til at kunne fremstilles for Lyset, men endog sees der-

hen, at der, om mueligt, saavel i Aar, som siden aarlig, tillige et eller

andet grundigt Skrift til Trykken befordres. Og endelig haver Commissionen

at besørge saavel denne til Dem ergangne Befaling, som herefter Deres

Fremgang og Foranstaltning, hvorover Kongen ved hvert Aars Udgang for-

venter en udførlig Beretning, den lærde Verden bekiendtgjort.

(Lindes Medd. f. 1849-.% S.' 783-84, Noten.)

1773.

Rescript til Kjøbenhavns Universitet, ang. at nogle af de fra Klo- Julii 7.

Bteret de Grønlandske Seminarister tillagde Penge maae udbetales til Mis-

sions-Collegium.

Under den 19 Oktobr. 1771 er tilkjendegivet, at de ved den (jronlandske Mission

lier værende Seminarister for Fremtiiden, i Steden for 4 Mk., niaatte nyde 8 Mk. ugent-

lig af Communitetet Missions-Collegiuni har forestillet, at, som Erfarenhed har lært, at

de til Gronland oversendte Missionairer, i hvor længe og vel de end her have freqventeret

Seminarium, dog behøve at være et Par Aar der i Landet, inden de kan gjøre retskatten

Reneste og Nytte, saa har Collegium, efter nøie Overlæg, funden fornoden ikke aleenc udi

indeværende Aar at oversende 2 Seminarister til Grønland for i Tiiden at afløse de

*) Findes trykt i Lind.-. Medd. f. Univ. 1850-.% S. 778-8.'}. Noten.
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Julii 7. Missionairer, som snarest staae for Tonren at komme hjem, men endog besluttet for Frem-

tiiden ikke at lade nogen Missionair gaae derfra, uden at sende ham Aaret forud sin

Successor, paa det han des bedre kan vænnes til Landet og Dialecten, og lære at kjende

sin Menighed, hvilket ikke er lidet magtpaaliggende, især paa de Colonier, der ere om-

ringede med Hernhutter; i hvilken Anledning her for Eftertiiden just ikke, saaledes som

forhen, behøves bestandig 4 Seminarister, men ikkun 2 å 3, siden det i de secncre Tiider

er bleven Missionairerne paalagt at blive 10 Aar i Landet, og en Candidat, som med Fliid

har freqventeret Seminarium her i 2 å 3 Aar, gjerne kan gaae over til Landet, for der at

profitere af en Missionairs daglige Omgang et Aar eller meere, men at det efter denne nye

Indretning, vil blive Missions-Cassen umueligt at bestride saa mange Lonninger, allerhelst

da 2 af de ældste og bedste Missionairer ere i Aar beskikkede til Visitatores eller Vice-

Provster i Landet. — Siden det ikke kan være andre Studerende til nogen Afgang, saa-

længe der ikke betales meere end de 8 Mk. ugentlig, som eengang ere tillagde 4 Semina-

rister, og Pengene ei heller kan ansees at anvendes til nogen fremmed Brug, naar de ud-

betales enten til Seminarister eller Missionairer, som i Forveien oversendes for at gjøres

desmere duelige til deres Forretning, bevilges:

Saamange af de fra Communitetet til hver af de 4 Grønlandske Se-

minarister henlagde Penge 8 Mk. ugentlig, som ikke af de ved Seminarium

fornødne Candidater her ugentlig oppebæres, maae aarlig af Missions-Collegio

imodtages, og bestandig anvendes til Hjelp til at bestride de herefter over-

sendende Missionairers Løn i de første Aar, imedens de af deres Formænd

videre dannes til at forestaae Embedet.
(Fogtmanns E,eskr. Sml.)

Oct. 6. Forordning angaaende hvad de, som indstille sig til Examen theolo-

gicum, foruden hvad i Fund. 31 Martii 1732 allerede er fastsat, skal

giøre Rede for, med videre. Saasom Fund. 39 § fastsætter, at de især

skal overhøres, om de flittig have læst den hellige Skrift, og forstaae det

gamle og nye Testamente i Grundsprogene; hvilket og i sig selv er nød-

vendigt, da disse destineres til at lede andre paa Saligheds Vei.

(Schous Forordn.)

1774.

Maii 14. Oanc. Prom. til Kjøbenhavns Universitet ang. at , da Decanatus i

det Theologiske saavel som de øvrige Faculteter er ambulatorius, saa meldes, at,

paa Grund deraf, alle Breve og Ordres til Facultetet gaaer til Decanum, som

strax communicerer samme til de øvrige Medlemmer, og aldeles ikke maae

opholde dem, under hvad Paaskud og Foregivende det end maatte være:

ligeledes bør og de, der ville lade sig tegne til Examen Theologicum, saa-

velsom alle andre , der have med Facultetet at bestille , melde sig hos

Decanum, som og besørger expederet, hvad der fra Facultetet udfærdiges.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1775.

Maii 11. Rescript til Kjøbenhavns Universitet angaaende de Penges Oppe-

borsel og Deling, som ved hver Examen betales i Steden for dem, som for-

hen indkom ved Baccalaurei-Graden, m. v.

§ 2. Af de Penge, som indkomme ved Examen Philosophicum og

Philologicum, og som af Decano Facultatis Philosophicæ indcasseres, betales

til Pedellerne, i Steden for deres sædvanlige Sportler ved Baccalaurei-Graden,
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50 Rdl., hvilke deles imellem Pedellerne, i samme Proportion som de af Maiill.

Baeealaurei-Graden dem hidtil tilkommende Penge. Af de øvrige betales

Resten indtil 60 Rdlr. til Philosophorum Distributs af Dccano ; og, skulde da

endnu noget blive tilovers, da skal det tilhore Decano, i Stcden for den

Indkomst, som han ellers af Baccalaurei-Graden maatte kunne vente sig.

(Kons. Kopibog.)

1776.

Rescript til Kjobenhavns Universitet angaaende Tiiden til Paaske- Dcc. 11.

Pestens Holdelse.

Samtlige Protestantiske Fyrster og Stænder udi Tydskland skal, i Betragtning -af,

at Paaske-Festen efter den Gregorianske og forbedrede Caiender, af hvilke, den første

grunder sig paa cyclisk og den sidste paa astronomisk Beregning, ikke i alle Aar ind-

falder paa een og samme Sondag, have taget den Beslutning for Eftertiiden at holde

Paaske og alle deraf stammende Fester paa samme Dage, som de Romcrsk-Catholske i

det Tydske Riige: Saadant tjener saavel til at befordre Eenighed og Overeensstemmelse

i ligegyldige Ting imellem de adskillige Religioners Bekj endere, som og til at forebygge

og hæve adskillige Uleiligheder og Uordener, som de tvende forskjellige Beregningsmaader,

der forhen have været i Brug, have fort med sig; ligesom og. Kongens Hoisalige Hr. Far-

faders Fader udi Aaret 1723 haver givet corpori Evangelicorum i Tydskland Forsikring

om at ville for Eftertiiden i Sine Riger og Lande holde Paaske-Festen paa samme Tiid

som corpns Evangelicorum i Tydskland. Efter den nu fra bemeldte corpore Evangelicorum

derom indkomne Begjering anordnes

:

Paaske-Festen skal herefter i Kongens Eiiger og Lande ansættes og

holdes paa de samme Dage, som de Romersk-Catholske i det Tydske Riige,

og de Protestantiske Fyrster og Stænder i Tydskland ansætte og holde den,

og de deraf dependerende Fester derefter fastsættes, hvilket Rector og Pro-

fessores ved de aarlige Almanakers og Calenderes Udfærdigelse have at iagt-

tage, og en Extract af denne Befaling bag efter i bemeldte Almanaker og

Calendere, ligesom i Henseende til de afskaffede Helligdage og Markedernes

Holdelse forholdes, at lade trykke.

(Kons. Kopibog.)

1777.

Fundation for de tvende ved Kjøbenhavns Universitet værende Junii 25.

Kgl. Stiftelser, Kommunitetet og Regentsen.

§ 21. — b. De, som oplæres til at tiene ved Missionen

i Finmarken og Nordlandene i Trondhjems Stift og i Grønland, skal ligeledes

til disse Stipendia være berettigede, naar Missions-Collegium, som udnævner

dem, det begierer; hvorved dog mærkes, at disse ikke maae være flere paa

eengang end 7, nemlig: 4 af den Grønlandske og 3 af den Finmarkske

Mission, da de 4 første nyde hver en dobbelt og de 3 sidste hver en enkelt

Portion ugentlig, hvilke Penge, for saa vidt de ikke oppebæres af de her

værende Seminarister, udbetales til Missions-Collegium, da de 3 Finmarkske

>• minarister tillige af Legato Steenbuchiano ad pauperes Nidrosienses, saa-

relsom af andre smaae Legatis academicis, nyde saa meget, at hver aarlig

kan have 70 Rdlr., Communitetet iberegnet; og skulde Communitetet og

Regentsen afCollegio de cursu Evangelii promovendo begieres til nogen eller

noglo af de Ostindiske Seminarister, naar de ere hor tilstede, maa det heller
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Junii25. ikke nægtes. — d. 5 Præceptores adjuncti paa Vaisenhuset, samt

2de Studentere, som bruges ved astronomiske Observationer paa Rundetaarn,

saavelsom (indtil anderledes besluttes) G Landmaalere, hvoraf 3de gives en dob-

belt Portion, skal og nyde disse Stipendia, naar det af Vedkommende forlanges.

(Schous Forordn.)

1779.

Dec. 24. Canc. Prom. til Kiobenhavns Universitet og Landhusholdnings-

selskabet, ang. nogle Anvisninger i Almanakkerne at sættes, i Stedet for

Fsalmer og Bonner.

Cancelliet er ved naadigst Skrivelse fra Hans Kongelige Høyhed Printz Friderich

bleven tilkiendegivet, at Psalmerne og Bønnerne paa de fem sidste Sider maae i Alma-

nakkerne udelades, og i det Sted tillades Landhuusholdnings-Selskabet deri at indrykke

saadanne Anviisninger og saadanne nyttige Iagttagelser og Konstgreb, som Erfarenhed

med yderste Vished har lært at være rigtige, hvilket saaledes maae herefter skee, og kan

begynde for Aaret 1781 ; dog at Priisen paa Almanakken i ingen Maade forhøies, thi det

vilde trykke Almuen.

Ved at tilkiendegive dette har Cancelliet tilfoiet, at ved det forste

Aars saaledes forandrede Almanakker kan iagttages, at man for ved disse

Anviisninger sætter nogle Linier, hvori man fortæller, at de Bønner og

Psalmer vare udelukte, som fandtes i alle Psalme-Bøger, og i Steden derfor

indført, hvad Almuen ei andensteds kunde finde.

(Kons. Kopibog.)

1781.

Jan. 10. Anordning for Bogtrykkere og dem, som for sig udgive Portraiter

eller Tegninger, stukne i Kobber, at aflevere visse Exem piarer deraf til det

store Kgl. Bibliotheqve: — at Transporten af disse Exemplarer

besørges med den agende Post under Adresse: Til det store Kongelige

Bibliotheqve, og saavidt samme, efter de om Post-Væsenet allerede giorte

eller herefter giorende Anordninger, ikke kunde skee frit, betales af Biblio-

thekets Fond efter den ved Anordningerne fastsatte eller fastsættende Taxt;

fra Island og de vestindiske øer hidfores de frit, som Kgl.

Sager een Gang om Aaret
(Schous Forordn.)

1783.

Martii 31. Canc. Prom. til Kjøbenhavns Universitet, ang. at ingen uden Candidati

Cabinets- Philologiæ maae stædes Adgang til de academiske Stipendia Majora.

Befaling ^ et har ved Forordn, af Ilte Maii 1775 været Kongens tydelige tilkjendegivende

af 28. Øiemed at ville: a. forsikre Sig og Staten om duelige Skole-Lærere , uden hvilke det er

Martii. mnueligt at vente opdragen en duelig Ungdom; b. forvisse Sig og Staten om, at, hvad

Videnskab end en Student siden henvender sig til, han dog altid havde forud den philo-

logiske Grundvold, uden hvilken ingen Mand er eller kan være lærd. Til saadan Ende er

da i bemeldte Forordnings 16de Art. udtrykkelig befalet, at ingen uden Candidati Philologiæ

maae stædes Adgang til de academiske Stipendia Majora, hvortil Collegier, Reise-Stipendia,

og alle andre Stipendia, som overstige 50 Rd., maae og skal hore.

Denne Befaling maae under ingen Forevending sættes til Side, med
mindre man derfor vil paadrage sig et betydeligt Ansvar. De, som paa

Borchens og Eilersens Collegier skal have de allerede i Fundatserne nævnte

og indrettede philologiske Pladser, skal nødvendigen til Examen philologicum
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have faaet bedste Characteer, og medbringe fra Frofessoribus philologiæ Martii 31.

Beviis for, at de have Duelighed til at blive Skole-Lærere, hvilket Ephori

for disse Collegier noie have at paasee; ligesom og Ephori Stipendiorum

majorum stedse maae have denne hele Befaling for Oinene. End videre be-

fales, at Consistorium til Kongen indsender en Liste over alle de Personer,

som siden 1ste Jan. 1778 have faaet Collegier, Heise-Stipendier og Stipendia

academica majora, og skal Frofessores Lingvæ Hebrææ, Græcæ, Latinæ et

Historiarum derpaa tegne, hvad Characteer de in Exam. Philologico have havt.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

Oanc. Prom. til Kjøbenhavns Universitet ang. at Ansvaret for Apr. 12.

Almanakkerne hviler paa heele Consistorium, og ikke paa Professor Bugge

eller Bogtrykker Høpffner aleene.

(Saasom Rector og Professores ved afgivne Erklæring over den indkomne An-

meldt-Ise om den i indeværende Aars Almanak indlobne Feil i Henseende til Scheens

Markeders Ansættelse, aleene have refereret sig til de fra Professor Bugge og Bogtrykker

Hepffner derover indhentede Erklæringer.)

(Kons. Kopibog.)

1785.

Rescript til Kiøbenhavns Universitet ang. Almanakpengenes An- Jan. 14.

vendelse, og at de hidtil af Trinitatis Kirke til det runde Taarn betalte

100 Ed. maae bortfalde.

Da ved Rescr. af 21de Julii 1773 er bevilget, at, naar daværende Directeur for

Vores Bogtrykkene Hopffner, som var forundt Privilegium paa at trykke og sælge Alma-

nakker, ved Døden afgik, skulde Universitetet til Fordeel for det astronomiske Taarn og

Iagttagelser alleene være berettiget til at lade trykke alle danske, og sælge alle fremmede

Almanakker og Calendere ; og Privilegiet efter hans Død er blevet forpagtet bort, imod

derfor at svare 1000 Rdlr. aarlig; i hvilken Anledning saavel er indkommen Ansogning

fra Professor Bugge, anlangende at disse Indkomster af Almanakkerne maatte henlægges

til Observatorio, og derhos bragt i Forslag, hvorledes samme kunde anvendes, som Memo-
rialer fra Adskillige om at nyde en vis Deel af disse Indkomster;

gives hermed tilkiende, at med denne Forpagtningsafgift af Alma-

nakkerne skal saaledes forholdes; — —

§ 4. Professor Astronomiæ Justice Kaad Bugge vedbliver at nyde de 200 Ed., han

hidindtil har havt for Almanakkerne, da han derimod skal være forbunden

til at giøre og lade giøre Astronomiske Observationer og Tiid efter anden

bekiendtgjøre samme ved Trykken til Ære for Universitetet. Det øvrige af

'Vlmanakpengene, saavel ellers det til det astronomiske Taarn henlagte, skal

anvendes til at vedligeholde Observatorii Indretning, samt til at besørge

Observationerne anstilte og til Trykken befordrede, og altsaa forblive i

Universitetets Cassa, hvorfra Professor Astronomiæ maa requirere, hvad som

dertil behøves, hvilket dog i Forveien af Consistorio maa approberes; og

haver Justice Raad Bugge ved hvert Aars Udgang derfor at aflægge Kegn-

Bkab, som af tvende Professores revideres, og derefter af Consistorio appro-

beres, ligesom og Consistorium ved hvert Aars Udgang til det danske Can-

cellie haver at indberette Regnskabets Udfald, og hvad af disse Penge maatte

?ære i Behold. Endelig have Rector og Professores at foranstalte, at den

nye [udretning ved del Astronomiske Taarn med alle nu derved forefindende
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Jan. 14. Instrumenter blive eftersete, antegnede, og Professor Astronomiæ overleve-

rede, samt saadan Optegnelse til Efterretning for Fremtiden til Cancelliet

og Consistorium indleveret, saa og Af- og Tilgangen ved hvert Aars Ud-

gang til Consistorium indberettet.

(Kons. Kopibog.)

Martii 1. Oanc. Prom. til Kjøbenhavns Universitet ang. at besorge, at, i

Tilfælde af overordentlig Kulde og overordentlig Heede, sligt i Aviserne

bliver bekiendtgjort.

(Saasom Kulden i disse Tider har været overordentlig, og man ikke har mærket,

at noget herom er bekiendtgjort fra Observatorio, hvilket dog tilforn for mange Aar siden

er skeet, og skeer paa andre Steder, hvor der er Observatorium.)

(Kons. Kopibog.)

April 8. Confirmation paa Dronning Juliane Maries Gavebrev af 29 Jan.

1785, hvorved en Gaard og 25 vestindiske Actier skienkes til Fødsels-

Stiftelsen.

Dette Gavebrev confirmeres og stadfæstes herved i alle sine Punkter

og Clausuler, lige som Kongen og forbinder Sig og Efterfølgere i Regieringen

ikke alene stedse at lade denne saa ypperlige Stiftelse beholde, foruden de

til Samme allerede henlagte femten Hundrede Rigsdaler, de under 8de Decbr.

1783 dertil skienkede eet Tusinde Rigsdaler aarligen, men altid paa kraftigste

Maader at understøtte dem.
(Fogtmanns Reskr. Sml.)

April 9. Oanc. Prom. til Kjøbenhavns Universitet ang. at den Astronomiske

Professors Iagttagelse i Tilfælde af extraordinair Kulde og Varme skal i

Aviserne gratis indføres.

Da det for kort Tid siden var en meget stærk Kulde, men intet herom saaes

bekiendtgjort fra Observatorio, tilskrev Cancelliet Kiøbenhavns Universitet at besørge, at

det, ligesom paa andre Steder, i Tilfælde af overordentlig Kulde og Heede i Aviserne bliver

bekiendtgjort*); Rector og Professores have derpaa meldet: at Professor Bugge til dem
har berettet, at han forlængst har tilbudet Ådresse-Contoiret hver Løverdag at lade det

til Indrykkelse i Aviserne bekomme Barometer- og Thermometer-Høyderne for hele Ugen,

men at det, da derved ingen Penge ere at fortiene, har ei antaget hans Tilbud, saa at

det ikke er hans Skyld, at Publikum her i Staden ei faaer disse Observationer strax at see.

I saadan Anledning er Politimesteren anmodet om at tilkiendegive

Adresse-Contoirets Forstandere, og de, der trykke Aviserne, kortelig at ind-

føre i disse Efterretninger de Iagttagelser, som dem i Tilfælde af extraordi-

naire Kulde eller Varme m. v. fra Professor Astronomiæ overleveres, og det

uden nogen Betaling, da det alle Tider maa være dem om at giøre, at deres

Efterretninger blive saa interessante som mueligt, og slige Iagttagelser synes

at være langt meere vigtige for Publicum, end mange andre derudi indførende

ubetydelige Nyeheder.
(Kons. Kopibog.)

Junii 4. Canc. Prom. til Kiøbenhavns Universitet ang. at de danske Alma-

nakker kunne trykkes alene med Sort (efter Bogtrykker Høpffners Fore-

*) Kane. Prom. 1 Marts 1785.
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spørgsel , samt da Kector og Professores i Erklæring formene , at Almanak- Junii 4.

kerne ville blive trykte med mere typographisk Skiønhed, naar de, i Steden

for at passere Pressen to Gange, bleve trykte paa eengang; og siden de med
sort Farve alene trykte Almanakker ikke alene udenlands, men endog i de

Kongl. tydske Provindser ere indførte).

(Kons. Kopibog.)

178G.

Instruction hvorefter Doctor Theologiæ Hr. Hector Friderich Janson, Junii 9.

Professor Theologiæ ved Universitetet i Kiøbenhavn, og Tydsk Hof-Prædi-

kant, samt General Kirke-Inspector, som er beskikket til at være tilligemed

ProcanreUarius ved Universitetet i Vores Kongelige Eesidentz-Stad Kiøben-

havn, sig udi samme Embede allerunderdanigst haver at forholde.

1. Han forpligtes til at forestaae dette Embede med den Iver og

Troeskab, som dets Vigtighed udfordrer, og som han agter for Gud og Os

at kunne forsvare det. 2. Han skal ansee det som en Hoved-Pligt, at gaae

Patrono Universitatis til Haande i alle de Ting, der angaaer Videnskaberne

og Universitetets sande Gavn og Bedste, saavel i Henseende til Professores,

som Studiosos, Officianterne og Betiente, og hvad videre dertil henhørende.

Overalt det, som i disse Ting kan forefalde, haver han at referere til Patro-

num, og saa ved ham for Os Selv allerunderdanigst at andrage, hvis noget

kunde indtreffe. som var vigtigst for Universitetet; og hvad Kesolution der-

paa falder, eller anden Befaling, han maatte bekomme, haver han efter bedste

Muelighed at besørge samme iværksat, og for Vedkommende at bekiendt-

giøre. 3. Naar den til Studeringernes Forbedring ved de offentlige latinske

Skoler og Kiøbenhavns Universitet indgivne Plan er bleven undersøgt, og

efter nærmere Overlæg af Os er bleven allernaadigst stadfæstet, haver Pro-

cantzleren under Patrono Universitatis at arbeyde paa sammes Udførelse; og

hvor endnu nogen Oplysning eller Betænkning derved kunde udfordres, skal

han indhente samme af Vedkommende, saavel ved Universitetet selv, som

uden for samme; og hvad deraf erfares, behørig fremlægge til videre Keso-

lution; Ligesom han og bestandig skal have Magt til at indlade til Consi-

storii eller vedkommende Faculteters Deliberation , om noget kunde være

tienligt til Videnskabernes Opkomst, samt Universitetets Flor og Velstand.

4. Procancellarius skal have det bestandige Tilsyn med alt, hvad saaledes

i Henseende til Videnskaberne, Universitetet, og dets Forbindelse med Sko-

lerne, enten allerede anordnet er, eller herefter anordnet vorder, at dette paa

det nøyeste bliver efterlevet, og alle Vedkommende opfylde deri deres Pligter.

Og skal han have Ret til i forekommende Tilfælde strax at afgiøre alt det,

som ved Vore allernaadigste Anordninger allerede er eller bliver saa tydelig

bestemt, at derom ikke behøves videre Deliberation eller Forespørgsel. Skulde

nogen Forsømmelse, Forhaling, eller uventet Misbrug forefalde til Hinder for

samme Vore allcrhøyeste Anordningers Iagttagelse, da ville Vi allernaadigst,

at Procantzleren derom efter Befindende skal erindre, advare og give Paa-

mindelse, hvor det behøves, ogsaa foranstalte, at de Midler, som kan haves

til at afhjelpe slig Mangel, og at vedligeholde god Skik og Orden, i fore-

kommende Tilfælde blive behørig anvendte; men, dersom heri hans Bestræ-

Norm er f. Univ. II. G
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Junii 9. beiser skulde blive uden Virkning, da haver han at andrage det for Univer-

sitetets Patron, som ham videre med Raad og Daad er behielpelig, og, om
fornødent er, forskaffer ham Vores egen allerhøyeste Decision og Beslutning.

5. Som da overhovedet Videnskabernes Drift og Litteraturens Fremgang ved

Universitetet bor være ham anbefalet, saa skal han i Særdeleshed have Ind-

seende med, at de nyttigste Forelæsninger i alle Videnskaber af samtlige

dertil beskikkede Lærere blive holdte, og disse saavelsom alle andre Acade-

miske Arbeyder hvert Aar rigtig udfort og fuldendte. Derfor skal det være

Procantzlerens Sag at indrette den sædvanlige Fortegnelse af Lectionerne

eller saa kaldte Lcctions Catalogus, og dertil at omsende Schema til samtlige

Professores ved Universitetet, hvilken Fortegnelse herefter skal indrettes efter

Faciliteterne og enhver Professors Orden i samme, saa at Ordinarii forst og

derefter Extraordinarii i hvert Facultet tegne de Forelæsninger, som de agte

at holde. Foran kan sættes en liden Fortale eller Opmuntring til de Stu-

derende. Alt dette skal leveres Procanccllario uden Ophold , naar han for-

langer det; og, naar det er færdigt, haver han først at forevise denne For-

tegnelse for Fatrono Universitatis , og efter hans indhentede Samtykke at

foranstalte, at det bliver aftrykt i Universitetets Navn, og saa bekiendtgiort

i de lærde Efterretninger og andre Tidender ; Ligeledes skal af denne Lections

Catalogi Exemplarer aftrykkes saa mange, at de kan uddeeles blant Studen-

terne. 6. I denne Fortegnelse maae ikke anføres andet, end hvad der vir-

kelig skal blive læst, og ingen Professor maae der tegne sit Navn, uden at

melde, hvilke Collegia han vil holde; men, om nogen Professor, som ikke

lovligen er frietagen fra at holde Forelæsninger, dog formeener sig ikke at

kunde opfylde denne Pligt, af hvad Aarsag det end maatte være, da skal

han strax, naar ovenmeldte Schema omsendes, melde det Procanccllario
1
som

derom haver at give Beretning til Patronum Universitatis. Imod den Tiid,

at Cursus Lcctionum hver Gang bliver endt, skal Procantzleren igien om-

sende til alle Professores, Schema til en Fortegnelse, hvori enhver selv kort

anfører, hvilke af de i sidste Lcctions Catalogo ommeldte Forelæsninger han

haver holdt og fuldendt, og hvilke han ikke haver bragt i Stand, og hvad

Aarsag dertil haver været, samt det Tal af Tilhørere, han haver havt, og

hvor mange deraf have viist stadig Fliid og Fremgang. Denne Fortegnelse

indleveres ligeledes af Procanccllario til Patronum. 7. I Henseende til de

Programmata, som ved forefaldende Leyligheder udgives, haver Procantzleren

at sørge for, at disse herefter kan indrettes saaledes, som det er meest an-

stændigt og passende til Tingene; Ligesom og at enhver velfortient Acade-

misk Lærers Minde ved slig offentligt Skrift eller Oration kan hædres, om
det og skulde være, at ved hans Afgang, Boet ikke formaaede at betale der-

for; Overalt at ved slige Handlinger ikke saavel bliver seet paa Pengene,

men paa virkelige Fortienester. Dog bliver det dem, som skriver Programma,

eller holder Talen, uformeent at tage hvad Honorarium derfor frivillig gives.

Foruden dette skal Procantzleren være betænkt paa, at ved Universitetet,

som det og allerede forhen har været anordnet og begyndt, hvert Aar kan

udkomme et Bind Afhandlinger over interessante Materier, i Stedet for de

ellers i forrige Tider brugelige aarlige Disputationer; i hvilken Samling ogsaa

kan optages Afhandlinger af een eller anden lærd og duelig Studiosus, naar
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at saadant Arbcydc efter paalidelig Bcdommclse af Vedkommende dertil er Junii 9.

kiendt værdigt. 8. Han skal tillige med andre Vedkommende Professores

have noye Tilsyn med alle, der studere ved Universitetet, og, efter det han

erfarer om deres Fliid og Forhold, opmuntre de Duelige og Skikkelige, er-

indre og advare dem, der ikke viise sig anstændige; og, dersom noget usøm-

meligt skulde forefalde, skal Procancellarius have Magt til paa Stedet, at

raade Bod derpaa, og ellers i Foreening med Eector og med Oonsistorii Hiclp

at see al Uorden hævet og afskaffet, da Vi ikke paatvivle, at jo samtlige

Professores heri altiid vil foreene sig med ham til al god Ordens Vedlige-

holdelse. Og for at herefter destobedre kan skiønnes om de Studerendes

Fliid og Fremgang, skal alle Faciliteter hvert halve Aar indlevere til Pro-

eantzleren en Fortegnelse over de imidlcrtiid examinerede Candidater og deres

forskiellige Duelighed, samt med hvilke Characterer de derefter ere blevne

aflagte; Denne Fortegnelse skal Procancellarius tilstille Patrono Universitatis,

da den siden skal blive opbevaret i Vores Danske Cancellie, og tiene til

Efterretning, naar en Candidat foreslaaes til noget Embede. 9. Procancel-

larius skal have den generale Opsigt over alle Academiske Bcncfiria, saavel

de Kongelige Stiftelser, som alle andre Legata ved Universitetet, at samme
efter Fundatzerne og Vore allernaadigste Anordninger altiid kan være virk-

somme Midler til Videnskabernes Opkomst og Forfremmelse; i hvilken Hen-
sigt han med andre vedkommende Professores ogEplwris Gollegiorum & Sti-

pendiorum
, samt hele Consisforio, haver at overlægge, hvad fornødent og

tienligt kunde være; da det ham i Særdeleshed skal være anbefalet, at ved

Universitetet nøye bliver holdt over alt, hvad derom er anordnet eller her-

efter bliver foreskrevet, det være sig i Henseende til de Egenskaber, der ud-

fordres hos en Studiosus, naar han skal nyde det eene eller andet Sti-

pendium, eller i Henseende til de -Øvelser og Spccimina, som Stipendiariis

ere paalagte, samt deres heele Forhold og Sæder, eller endelig i Henseende til

det, som fastsættes om, hvor mange og hvor lang Tiid enhver maae nyde

Academiske Beneficia. Det samme gielder og om de Sfudiosis, der blive

antagne til at nyde Reyse-Stipnulia
, over hvilke Procantzleren skal have et

vaagende -Oye, og agte paa deres Forhold, imedens de ere fraværende, og,

naar de komme hiem tilbage, paa det at af deres udenlandske Keyse med
Grund kan haabes noget til Fædrenelandets Ære og al god Kundskabs For-

fremmelse; hvorom han da ligeledes Tiid efter anden indgiver sin Beretning.

10. Til Universitetets Archiv, Bibliothek, Observatorium, og alle øvrige Ap-
paratus, der sortere under Universitetet, haver Procancellarius frie og uhin-

dret Adgang, ja endog at drage Omsorg for alt, hvad der kunde være tien-

ligt til een eller anden bedre Indretning, for at alle disse Ting altiid kan

være til Fordeel og Ære for Universitetet. Herom haver Procantzleren at

raadføre sig med Vedkommende, og tilstille Patrono Universitatis Beretning

om, i hvad Tilstand alt dette er, og hvad Forbedring derved endnu kunde

finde Sted. 11. Han haver Tilsyn med Universitetets Bogtrykkene, at samme
kan bringes i god Stand til Litteraturens Udbredelse i alle bekiendte Sprog,

hvortil Bogtrykkeren fra nu af skal være forbunden til under sin Tienestes

Forbrydelse. Ligesaa bor i Særdeleshed Universitetets første Bogtrykker for

de Indkomster, han nyder af Universitetet, være skyldig foruden alle Pro-

G*



1786. 44

Junii 9. grammata og trykte Breve, der i Universitetets Navn blive udfærdigede, aarlig

at trykke et vist Antal Ark, som Consistorium efter Billighed kan fastsætte;

disse skal forst være bestemt til den ovenmeldte Samling af Afhandlinger,

og hvad dertil ikke bruges, kan derefter komme een eller anden Professor

tilgode, som vil lade noget trykke, hvortil Procantzleren hver Gang efter Be-

findende giver den behørige Anviisning. I Overeensstemmelse hermed kan

Bogtrykkeren gives den fornødne Forskrift, hvorefter han haver at rette sig.

12. Foruden de Examina ved Universitetet, i hvilke Procancellarius selv

som Examinator tager Deel, staaer det ham frit for efter hans Leylighed at

være nærværende ved alle Examina, der holdes ved Universitetet, og skal det

derfor ham strax meldes, naar og til hvad Tiid de ere ansatte, da saavel

ved disse, som alle andre offentlige Handlinger ved Universitetet, det skal

være Procancellarii Pligt at paasee, hvad der horer til en god Orden, og

kan være meest anstændigt og hæderligt for Universitetet. Naar noget der-

imod stridende fornemmes eller ham af Vedkommende bliver meldt, haver

han med Eftertryk at raade Bod paa, at sligt paa beste Maade kan hæves

og afskaffes. 13. I Henseende til de Academiske Værdigheder, haver Pro-

cantzleren at see derhen, at de ikke meddeeles uden som det kan være til

Universitetets Ære, og overeensstemmende med de af Os allernaadigst fore-

skrevne Regler. Til den Ende skal, førend nogen Candidat maae meddeeles

Magister- eller Doctor-Graden, vedkommende Facultet tilmelde Procantzleren

enhver Candidati Navn og beviiste Duelighed, som gior ham værdig til at

promoveres, hvilket Procancellarius haver at referere til Fatronum, og derpaa

at indhente hans Samtykke. Overalt maae ingen Dag til Promotion eller

anden Academisk Solennitet berammes uden efter Aftale med Procancellario.

14. Den sidste allernaadigste Anordning om Universitetets Qvæstorat skal

Procancellarius besørge vedligeholdt, og om noget viidere til Forbedring og

Sikkerhed for Universitetets heele Oeconomie, eller til sammes lettere For-

valtning kunde udfindes, skal han dette bringe i Forslag, efter de beste Op-

lysninger, han derover kan indhente, hvilke ham overalt, hvor han forlanger

dem, skal meddeeles; samt paasee, at alle Vedkommende, ogsaa Forvalterne

paa Landet, opfylde de dem paaliggende Pligter, da det overalt skal være

ham anbefalet, at drage Omsorg for, at Universitetets og samtlige Profes-

sorum Rettigheder og lovlige Fordeele altiid kan blive behørig oplyste og

forsvarede. 15. I Consistorio haver Procancellarius ikke allene fremdeeles

at tage Deel i alle der forekommende Sager, men og være betænkt paa, hvad

der kan tiene til en god Indretning ved Sagernes Bestyrelse og Behandling,

at al Hinder og Uorden, samt ufornøden Vidtløftighed, saa og al ubehagelig

Striid derved kan forebygges, og Beslutningerne have den behørige Kraft og

Virkning. Til den Ende skal Rector meddeele Procantzleren alle Sager

strax, naar de indkomme, og aftale med ham den beste Maade, paa hvilken

samme kan komme til Oplysning og Afgiørelse. I alle Deliberationer og

Voteringer, som i Consistorio forefalde, skal Rector altiid votere først, naar

der bliver voteret oven fra, og sidst, naar der voteres neden fra. I de

Justitz-Sager, som endnu i et eller andet Tilfælde i Consistorio kan fore-

falde, voteres altiid neden fra. I øvrigt skal altiid, førend nogen Sag op-

tages til Beslutning, acta komme til Procancellarii Eftersyn, at han af samt-
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lige Votis kan uddrage Resultatet efter Pluraliteten, og, om det skulde Junii 9.

hændes, at han, ifald han havde været af en særskilt Mccning, troede, at

det var fornødent, at Sagen endnu en anden Gang kom under Dcliberation,

eller og, at een af de andre Consistoriales af samme Aarsag begicrte det af

ham, saa haver han Magt til, naar det ikke ere egentlige Justitz-Sagcr, efter

Befindende at lade det komme til nye Deliberation, eller, om Sagens Vigtighed

ham synes at udfordre det, at anmelde den for Patrono Univers itatis. I

øvrigt skeer Beslutningen i alle Sager efter de fleeste Vota, og hvor disse

ere paria , skal Procancellarius have tvende Vota. 16. Alt dette gicldcr

ogsaa om det Facilitet, hvor Procancellarius selv er Medlem af, og hvor han

ligeledes, som den øverste i Facultetet, bestandig skal have Indseende med

alle der forekommende Sagers Bestyrelse og Behandling. Derfor skal alle til

dette Facultet indkommende Sager ham strax meddeeles, og af ham be-

stemmes, paa hvad Maade de best kan bringes til Oplysning og Afgiørelsc.

(I Henseende til Deliberation og Votering forholdes i alle Tilfælde efter det,

som i foregaaende § 15 er meldt, saavelsom og angaaende Anmeldelsen for

Patrono Universitatis i fornøden eragtende Tilfælde). Og da denne Gang

Procantzleren tillige er Theohgus primårius, saa skal den ham anbefalede

bestandige Opsigt over de Academiske Beneficia i Særdeleshod have Sted

ved Communitetet og Regentzen; Ligesom og det ved samme stiftede Bibli-

othek herefter skal staae under Procancellarii bestandige Bestyrelse. 17.

Naar en Promotion forefalder ved Universitetet, skal den in Cathedra bruge-

lige Begiering om Tilladelse altiid skee til Procantzleren, om han er nær-

værende, hvorpaa han svarer i Patroni og Senatus Academici Navn. 18. I

Gonsistorio saavel som alle Forsamlinger og Processioner ved Academiet

haver Procancellarius Sæde og Gang ved den venstre Side af Rector, og skal

derfor in Consessibus Academicis indrettes en destingveret Plads for dem
begge. 19. Alle skriftlige Resolutioner og Breve, der udstædes af Consistorio,

skal herefter underskrives af Rectore og Procaneellario , samt paraphreres af

Secretario. Hvor Paaskrift eller Titel bruges, skal herefter i Stedet for det

sædvanlige sættes: Rector, Procancellarius og Professores ved K. U. eller i

latinske Programmer ,
Patenter eller Diplomata: Rector & Procancellarius

Universitatis Regice Hafniensis cum Senatu Academico. Ligesaa skal og i

de Breve, Patenter, eller hvad der udfærdiges af det Facultet, hvor han selv

er Medlem af, herefter altiid sættes: Procancellarius & Professores in facul-

tih theologica. I alle de Tilfælde, hvor fleere Professores skulde underskrive,

skal Rector og Procantzleren sætte deres Navne øverst, og under disse de

andre Professores, hver i sin Orden. Hvor i noget offentligt Academisk

Skrift anføres Patroni Samtykke til en Solennitet eller anden Handling, skal

derefter nævnes Procancellarius, som den, der haver tilkiendegivet paa Pa-

troni Vegne, at Handlingen maatte skee. 20. Naar nogen Particulier maattc

I" -iere Responsum fra eet eller andet Facultet, indgives Begieringen til Pro-

cantzleren, som henviiser den til vedkommende Facultet. 21. Alle Ansøg-

ninger, som til Os allerunderdanigst indgives af Professores ved Kiøbenhavns

Universitet, og udi hvilke nogen af dem søger noget, som er enten hans

Lære-Embede eller hans egne eller nogen anden Professors Rettigheder ved-

kommende; ligesaa alle Ansøgninger, som indgives af Studiosis ved bemeldte
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Junii (
J. Universitet, eller af andre under samme sorterende Personer, skal herefter

paategnes af Procawellario ,
som da i sin Paategning melder, hvad han selv

bcst kan vide om Ansøgningens indhold, eller og, ved at indhente nærmere

Oplysning derom, med Paalidelighcd kan erfare. Til hvilken Ende enhver

saadan Ansøgning ham af Vedkommende i rette Tiide bor tilstilles. 22.

Hvert Aar een Gang haver Procantzleren at indlevere til Patronum Univer-

sitatis en Beretning over alt, hvad i samme Aar ved Universitetet er fore-

falden, nemlig foruden Lectioncs, som for er meldt, ogsaa de offentlige Hand-

linger, Promotioner, udkomne Skrifter, og hvad ellers mærkeligt kan være,

hvortil han skal gives de fornødne Efterretninger af hvert Facultet. Desuden

skal han over alle Procancettariatet vedkommende Handlinger holde ordentlig

Protocol, som behørig indrettes og authoriseres af Patrono Universitatis
, og

ham allene hvert Aar forevises, og af hvilken ham gives fidemerrt Udtog,

naar han i een eller anden Sag kunde fordre det; Ligesaa indrettes til Pro-

cavcellarii Brug de fornødne Portefeuiller. 23. Som han vedbliver desuden

det Professorat, han beklæder i sit Facultet, saa ventes, at han deri giver

et godt Exempel paa den Fliid og Vindskibelighed, som vedkommer enAca-

demisk Lærer. Dog skal det være ham tilladt, formedelst disse hans nye

Forretninger, at frietage sig for et eller andet af de Arbeyder eller Bestil-

linger, som ellers afvexlende pleye at tilfalde Professnrihus. 24. I Alminde-

lighed bliver al det, som angaaer Universitetets Tilstand, Rettigheder og

sande Beste, en Gienstand for hans Opmærksomhed og ivrigste Omsorg,

ligesom Vi og herved give ham den Myndighed og Anseelse, som dertil og

til de ovenstaaende Forskrifters Opfyldelse er fornøden, hvilken af alle Ved-

kommende skal erkiendes.
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart).

1787.

Martii23. Rescript til Geh. Raad Holmschjold, Etatsraad Schow, Livmedici og

Doet. Aaskov og Guldbrand samt Justitsr. Saxtorph ang. den ny Fødsels-

Stiftelse og et Pleiehuus for dens Børn, Forelæsninger og øvelse i Fødsels-

videnskaben, Lægers og Jordemødres (endog fra Provindserne) Examen,

syge Mødres Antagelse i Hospitalerne, saa og om en Inoculationsanstalt i

Kiobenhavn.

I Forestilling af 5te å. M. have de andraget, at den ny Fødsels-Stiftelse nu er

bleven færdig og indrettet saaledes, som det har været Kongens Villie, at den skulde

være, paa det Stifterindens Dronningens Hensigt derved kunde opnaaes, som i Allerhoist-

isammes Gavebrev af 29de Januar 1785 er tilkjendegivet fornemmelig at være: at see

Frideriks Hospital i saadan Stand, at der kunde indtages saa mange Syge, som dets

høisalige Stifter allernaad. har villet, og i Fundatsen er bestemt, hvilket vil blive gjer-

ligt, da Fedsels-Anstalten, der er Hospitalet til Byrde, nu bliver skilt derfra; hvorhos de

have fremlagt en Fortegnelse over denne ny Stiftelses Indtægt og Udgivt, der viser, at

Udgivten til Bygningerne, de vidtløftige Indretninger, og det betydelige Inventarium

har i alt været 30144 Rdlr 1 Mk. */s Sk., saa at, naar denne Sum fradrages de af Kongen

og Dronningen dertil skjænkede 30800 Rdlr., bliver i Behold til bemeldte 5te Martii

655 Rdlr. 4 Mk. 15'/ 2 Skill., hvilken Beholdning ikke vil blive tilstrækkelig til at udrede

det, der endnu mangler og højligen behoves til Inventarii Fuldstændighed, som i det

Ringeste vil belobe til omtrent 2500 Rdlr., hvilke, tillige med, hvad der nodvendigen ud-

kræves strax i Begyndelsen til Stiftelsens Oeconomie, formenes at kunne tages af den ved

Commiss. besparede Sum af det ophævede Inoculations-Huses Indtægt, hvilken tillige med
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Huset selv allern. er skjenket til Indretningen for den Pleie-Anstalt, som herefter skal Martii 23.

foies til Fødsels-Stiftelsen. Fremdeles have Commiss. forestillet:

4de Post. Udi Gavebrevets sidste Betingelse indeholdes, at Stiftelsens Professor for de

der værende Lærende og Andre, som i samme Henseende maatte indfinde sig, skal paa

bestemte Tider holde frie, dog tilstrækkelige Forelæsninger, hvorfor hverken maatte kræves,

gives eller tages nogen Betaling, ikke heller for den anordnede Examen oppebæres Mere,

end det, der i Folge den der derom ergangne allern. Befaling er bestemt; for hvilken Be-

taling dog de Uformuende i Særdeleshed de, som vare oplærte i Stiftelsen, burde aldeles

være fritagne. Disse frie Forelæsninger, som Professoren herefter skal holde, burde i det

mindste skee 3 Gange om Ugen , saavel over den theoretiske som praktiske Deel af

Videnskaben, og det saaledes, at et Collegium eller Cursus over begge Dele i Videnskaben

kunde tilendebringes hvert halv Aar. I hvilken Tid de Lærende skulle desuden flittigen,

og saa ofte skee kan, i Overværelse af Jordemoderen øve sig i Undersogningen, da

Professoren tillige og maatte prove deres Styrke deri samt vise dem til rette, og lade dem,

fornemmeligen i Begyndelsen, tillige jævnligen ove sig paa Qvinde-Billedet (Phantome),

hvilket bor være ved Stiftelsen, og det forinden de lægge Haand paa Naturen selv. I

Henseende til den allern. ommeldte Betaling for de anordnede Forelæsninger og Examen,

da formene Commiss. dermed burde forholdes efter Rescr. af 3die Maii 1743 for Kiøben-

havns Jordemodre, der herefter og skulde gjelde overalt i de Danske Provincer som og i

Norge. Det ansees at ville blive til dobbelt Nytte for Læredøttrene, om den dygtigste

eller meest skikkede af de Lærende 1 eller 2 Gange om Ugen gjentog for dem det, som

Professoren forud havde foredraget paa sit Collegium i Henseende til Undersøgningen og

Oveisen paa Qvindebilledet, som og det, der angaaer Barselkonernes Pleie og Tilsyn for

og efter Fødselen, hvilket Sidste Stiftelsens Jordemoder især maatte gjøre. Med Examen

skulde forholdes i Henseende til Medicinæ Studiosos saaledes, som hidtil skeet er, at Alle,

men i Besynderlighed de, som til Land- og Stads-Physici i Tiden tænke at blive befordrede,

offentlig skulde in Examine Medico theoretico practico aflægge fyldestgjørende Prøver paa

deres Indsigt og Duelighed, til at udøve denne Kunst; hvilket og paa lige Maade af

Studiosis Chirurgiæ, som til Land- og Stads-Chirurgi ønske at antages, for det Chirurgiske

Academies Professorer skulde skee, paa det at Landet stedse med saadanne ind- og ud-

vortes Læger kan vorde forsynet, som vide med Indsigt og Erfaring at komme de Fødende

til Hjelp, og spare mange Fosteres Liv, der ellers maatte omkomme. Læredøttrene maatte

proves herefter, som hidtil skeet er, offentligen paa Studiegaarden i Overværelsen af

Stadens da forsamlede Jordemødre, af Jordemoder-Commissionens Lemmer, men fornemme-

ligen af Professore Årtis Obstetriciæ og derefter indskrives i Protokollen; hvorefter de

ved given Leilighed af Ovrigheden og andre Vedkommende til Jordemødre kunne antages

og beskikkes. Ellers skulle Studenterne, saalænge de ligge paa Fødsels-Stiftelsen, ifølge

Rescr. af 2den Jan. 1761, staae under Opsyn af Stiftelsens Professore Årtis Obstetriciæ,

der desuden, ligesom Fodsels-Stiftelsen selv, skulde henhøre til det Medicinske Facultet,

hvor under den nærværende Professor og Fødsels-Anstalten ved Hospitalet efter Rescr. af

lste Maii 1761 nu staaer, dog ikkun for saavidt Underviisningerne og Examen angaaer, thi

den øvrige Bestyrelse maatte tilhøre Stiftelsens Direction. Men, da Professoren herefter

i Folge ovenmeldte allerhoieste Befaling er paalagt baade at læse og examinere offentlig,

uden derfor at nyde anden Betaling, end den ham, som Accoucheur i Kiobenhavn er til-

lagt, der ikke er tilstrækkelig Belønning saavel for hans fordoblede Umage som det, han

formedelst saadan Indskrænkelse mister af sine lovlige Indkomster; saa holde Commiss.

det for billigst, at han, ligesom og nærværende Jordemoder, der ligeledes vil faae mere

Arbeide derved, dog uden Folge for den efterkommende Jordemoder, bliver derfor forundt

noget Vist aarlig, helst da Første ikkun nyder Løn som Stadens, og ikke som Stiftelsens

Accoucheur. Og paa det at der til denne Professor Årtis Obstetriciæ ved Universitetet kunde

tor Eftertiden blive en vis aarlig Lon, som dertil nu aldeles ikke haves, holde Commiss.

for tjenligst, at den Capital, som Dronningen haver skjenket, eller endnu, da Allerhoist-

uiiiine ønskede, at det maatte skee, vilde skjenke dertil, maatte indsættes i Universitetets

( ,!\.i'storat i Kiobenhavn, for af Sammes Renter at lønne en Professor Årtis Obstetriciæ

in facultate medica (dog uden nogen Forandring i den nærværende Professoris Årtis
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Martii 23. Obstetriciæ Succession i sin Tid ved Universitetet), som var fortrinlig bekjendt for sin

Indsigt i denne Videnskab og derfor skulde tillige være Fodsels-Stiftelsens Accoucheur

uden videre Betaling af dens Casse. I ovrigt maatte det staae Professorerne frit for,

herefter som tilforn, at læse privat for dem, som forlange det for Betaling; men som

ingenlunde maatte begjeres eller tages af dem, der efter anforte allerheieste Bydende ere

derfor fritagne. Angaaende den Orden, i hvilken og hvorledes Commiss. formene, at der i

Henseende til disse holdende Forelæsninger, Undervisninger, Øvelser og Examen skulde

forholdes, som og i Henseende til alt det, der vedkommer de der efter Befaling Ind-

tagende eller andre Oplærende af begge Kjen, da ansee Commiss. alt Saadant til Ved-

kommendes Efterretuing vil blive at anføre i en ved Commiss. udarbeidende Instrux. —
Til at bestride de aarlige Udgivter ved denne ny Stiftelse, hvis Omfang, Forbindtligheder

og udstrakte Nytte, for det Almindelige er saa meget større end Fødsels-Anstalten ved

Frideriks-Hospital har været, haves nu for Tiden: a) de til sidstnævnte Fødsels-Anstalt

aarligen henlagte 1500 Rdlr. ; b) de under 21de April f. A. af den agende Postes Over-

skud forundte 3000 Rdlr.; c) og desuden det af den Capital, som Dronningen i Actier og

Penge har skjenket, for at Renten deraf skulde anvendes til Løn for Professoren, som menes

inden l'/a Aar at kunne skee, ved i værende Tid at forøge Capitalen med den deraf

hævende Rente, der da vilde blive 400 Rdlr. aarlig: altsaa, foruden sidstbenævnte 400 Rdlr.,

haver Stiftelsen ikkun en aarlig Indtægt af 4500 Rdlr. ; men da de visse aarlige Udgivter,

i Følge Reglementet, som herved følger tilbage, hvorudi alt paa det nøieste er anført,

løbe, endskjønt Professorens Løn fradrages, over 5000 Rdlr., og Commiss. befrygte, at

det, der maatte blive tilovers af Indtægt for de Betalende, som maaskee kunde blive 200

til 300 Rdlr., ikke bliver tilstrækkeligt til at udrede disse manglende 5 til 600 Rdlr.,

der og kunde møde uventede Udgivter, eller Saadanne, som ere undgaaede Commissariernes

Opmærksomhed, have de allerunderdanigst anholdet, at denne Stiftelse maatte tillægges

endnu 5 til 600 Rdlr. aarlig, enten af den agende Postes Overskud, eller af en anden

Kongelig Casse. Saaledes bekom da Stiftelsen, foruden Lønnen til Professoren, aarlig

5000 Rdlr., hvormed den formodentlig skal kunne bestride sine visse og uvisse Udgivter,

allerhelst naar der saa strengeligen som mueligt holdes over, at ikke et større end det be-

stemte Antal Barselqvinder indtages uden Betaling, hvilket bliver Directionens Pligt nøie at

paasee, som og at paaskjønne, om det i mødende Tilfælde maatte være høist nødvendigt,

at der for en kort Tid skulde indtages Flere. Ligesaa holde Commiss. for at være vel

passende og nødvendigt, at Fødsels-Stiftelsen ligesom Frideriks-Hospital bliver for altid

befriet for Byens Tyngder, og dens Betjente faae deres Løn uden ringeste Afkortning, og

at denne Stiftelse i alt øvrigt allern. forundes alle de Rettigheder og Privilegier, som

Hospitalet haver; paa Grund af den derfra nu skilte Fødsels-Anstalt og haver havt

Samme; ligesom og, at der ei heller af den til Professorens Løn skjenkede Capital skal

svares 1U pro Cento-Skat. Ved hvilken Bistand og Kongelige Benaadninger Commiss.

haabe, at denne saa høistnyttige som priselige Stiftelse skal kunne bestaae, og blive varig.

Kongen vil i eet og alt have approberet alle de i denne Forestilling

angaaende den ny Fødsels- Stiftelse , i Forslag bragte Poster; ligesom og, at

de til Udgivternes Bestridelse ved denne Stiftelse aarlig manglende, og i 4de

Post anforte 5 å 600 Rdlr. af den agende Postes Overskud skal udredes, og

at den i 6te Post omtalte ny Bygning til Pleiehuus for de i Stiftelsen fødte

Børn paa den forslagne Maade skal opføres og indrettes.

(Schous Forordn.)

1788.

April 19. Rescript til Kjøbenhavns Universitet ang. den botaniske Haves Ind-

komster, Bestyrelse og Bibliotheqve, samt Forelæsninger i Haven.

Af Forestilling fra Geh. Rd. Holmschiold og Conf. Rd. Friis Rottbøll er Kongen

refereret, at i Følge de til dem som Commissarier allern. ergangne Befalinger ere alle

Bygninger og øvrige Indretninger i den nye botaniske Hauge ved Charlottenborg, efter de

approberede Tegninger, nu gandske færdige, og indrettede saaledes, at de formeene, at
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denne saa vel beliggende og nyttige Hauge kan sættes i Ligning med de beste i April 19.

Europa, samt at det i tleere Henseender kunde bave sin Nytte, om disse botaniske Ind-

retninger offentlig bleve bekiendtgiorte, bvorfore Tegningerne, som desaarsag ere giorte

med saa megen Fliid, maatte stikkes i Kobber, men at dertil, som og til Trykningen, vil

medgaae storre Summer, end der af den til Botaniqvens Dyrkning henlagte Fond, som

for Tiden bestaaer i 5G3 lvdlr. fra Universitetet samt 800 Rdlr. af den agende Postes

Overskud, og saaledes i alt 1363 Rdlr. aarlig kan bestrides.

Bekostningen, som maatte medgaae til at lade de over bemeldte

Hauges Anlæg med videre forfattede og herhos følgende Tegninger stikke i

Kobber, samt til at betale Trykkerlønnen for Beskrivelsen, maa udreedes af

den agende Postes Indkomster, af hvilke, foruden foranførte 800 Kdlr.,

endnu fra indeværende Aars Begyndelse maa udbetales 400 Rdlr. aarlig,

hvoraf de 200 Rdlr. skal anvendes til Bygningernes Vedligeholdelse og Bi-

bliotheqvets Forøgelse, samt nye Planters aarlige Anskaffelse, og 100 Rdlr.

tillægges Lector Wiborg efter hans derom giorte Ansøgning, hvorved han,

ligesom hans Formand, altsaa nyder 200 Rdlr. aarlig, samt endelig Urte-

gaardsmanden Bache, efter lige Ansøgning, tillægges 100 Rdlr. til at holde

en Svend for, som i Sygdoms Tilfælde kan gaae ham til Haande; om hvilke

Penges Betaling under denne Dags Dato er tillagt General-Postamtet den

fornødne Befaling, samt at bemeldte 1200 Rdlr. under Eet skal anvises

Qvæstoratet ved Universitetet, der efter Anviisning udbetaler Summen til

Professor botanices, som forer Haugens Regnskab, hvilken igjen haver at

besørge Udbetalingen til vedkommende Betientere, og for dette saavel som

for alt andet, Haugen vedkommende, aflægge Regnskab til Universitetet, som

nu haver at modtage denne botaniske Indretning, over hvilken Kongen be-

standig vil udnævne en Med-Directeur , og til den Ende ligeledes under

Dags Dato allern. har befalet fornævnte Geh. Rd. Holmskiold at paatage sig

saadan Direction tilligemed Professor botanices, og i Tilfælde, at disse

maatte være af ulige Mening, skal Sagen til Decision indberettes til det

danske Cancellie. Og, som Kongen iøvrigt er foredraget, at der af det

botaniske Bibliotheqves Bøger, hvilke aarligen skal forøges, ere endeel Værker

deels blevne bedærvede, deels bortkomne, saa befales hermed tillige, at

Professor botanices eller, om han, som ikke stedse kan være tilstede, derfor

skulde undslaae sig, da Lectoren, som faaer frie Værelser i Hauge- Byg-
ningen, skal, for at forekomme saadant for Fremtiiden, have nøjeste Opsigt

med Bibliotheqvet efter derover forfattet Fortegnelse, og deraf ikke udlaane

Boger uden til Professor Wahl, efter den dertil erholdte allern. Tilladelse, i

hvilket Fald han dog maa forsyne sig med Beviis for Modtagelsen, og paasee,

at de i lige saa god Stand blive tilbageleverede; men, om andre vil benytte

sig af Bibliotheqvet, bør det skee paa Stedet, som dertil beqvemmelig er

indrettet. Endelig vil Kongen og, at Forelæsningerne i Haugen skal holdes

saavel af Professor botanices, som og af Lector, der i Professorens Sygdoms

Tilfælde besørger hans Forretninger, paa det de i denne Videnskab oplærende

intet derved skal tabe; samt at disse Forelæsninger aarlig skal anmeldes i

Fortegnelsen over Forelæsningerne ved Universitetet, og, angaaendc Tiiden

at holdes, bekiendtgjøres i Adresse -Contoirets Efterretninger, hvor og

Dagene fastsættes, paa hvilke ugentligen de sædvanlige excursiones botanices

Bkee; og skal, foruden de sædvanlige Læse-Timer, de flittigste og meest lær-

Normer i'. Univ. II. 7
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April 19. begierlige Tilhørere forskaffes Adgang og Leilighed til at kiende Planterne,

hvortil og Urtegaardsmanden, efter Professorens eller Lectorens Anmodning

skal aflevere de Planter, som stedse leveres efter given Fortegnelse, ved de

offentlige Forelæsninger, og som kunne uudværes, paa det de for sig selv

kan examinere dem, og deraf samle sig Herbaria.
(Univ. Arkiv.)

May 7. Nye Fundation og Anordning for Kiøbenhavns Universitet.

Vi Christian den Syvende, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de

Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn, Dytmersken og Oldenborg;

giøre alle vitterligt: At, da Vi have taget i alvorlig Overveyelse, i hvilken vigtig Hen-

sigt Universitetet i Vores Kongelige Residentz-Stad Kiebenhavn af Vores Høysalige For-

fædre er bleven stiftet, og siden i følgende Tider vedligeholdt, at nemlig sammes Ind-

retning paa kraftigste Maade kunde tiene til at udbrede og befordre saavel den sande

Religions Kundskab, som og alle andre nyttige Videnskaber i Vore Riger og Lande; Saa

have Vi allernaadigst besluttet nu saaledes at indrette bemeldte Universitet, at Viden-

skaberne ved samme herefter kan dyrkes paa en med deres nu værende Tilstand mere

overeensstemmende Maade, end hidindtil, og til den Ende ladet undersøge og Os aller-

underdanigst foredrage sammes nærværende Forfatning, samt den Maade, paa hvilken det

i en eller anden Post kunde opnaae en større Fuldkommenhed; og dette saavel som hvad

Vi af Vores Høysalige Forfædres Høystpriselige Fundationer og Anordninger, samt Vore

egne udgivne allernaadigste Befalinger have eragtet tienligt derved fremdeles at lade ved-

blive , have Vi villet sammenfatte i denne Vores allernaadigste nye Fundation og Anord-

ning for Universitetet, hvilken Vi ville herefter allene skal tiene saavel Lærerne, som

den studerende Ungdom og andre Vedkommende til Regel og Rettesnor i forekommende

Tilfælde; Thi have Vi derom anordnet og befalet, ligesom Vi og hermed allernaadigst

anordne og befale:

I. Capitel. Om Professorerne ved Kiøbenhavns Uni-
versitet, deres Embedsforretninger, samt den offentlige og

private Underviisning.

§ 1. Til Videnskabernes og Studeringernes Forfremmelse agte Vi det

nødvendigt, at der ansættes flere Lærere ved Universitetet, end hidindtil

have været ; og ville Vi derfor allernaadigst , at foruden de ordentlige og

overordentlige Professores, der allerede ere, endnu nogle Extraordinarii i

hvert Facultet skal beskikkes; og, da Universitetet ingen Fond haver til at

lønne flere end visse Profcsorcs ordinarios, saa have Vi allernaadigst be-

sluttet, at forunde dem aarlig Løn af Vores egen Casse, saalænge Universite-

tets Indkomster dertil ikke ere tilstrækkelige, hvilken Løn Vi forbeholde Os

for enhver af dem nærmere at bestemme; og skal da herefter ved Vores

Universitet være følgende Professorer:

I det Theologiske Facultet fremdeleles, som hidtil, 4 Ordinarri, af

hvilke den tredie for nærværende Tid er Biskoppen i Siellands Stift; men
desuden beskikkes en Professor Thcologiæ cxtraordinarius.

I det Juridiske Facultet, foruden de tvende Ordinarios, skal altid

være tvende Professores juris extraordinarii.

I det Medicinske Facultet skal herefter, ligesom tilforn, være tvende

Professores ordinarii, og ville Vi desuden ved samme Facultet for det første

allernaadigst ansætte en Lector C/njmiæ, indtil Vi maatte finde for godt i

sin Tid at beskikke en ved offentlig Prøve bekiendt duelig Mand til Pro-

fessor Physices ved samme Facultet, hvor desuden herefter ogsaa altid skal



51 1788.

være en Professor Årtis obstetriciæ, efter don af Vores elskelig kiære Frue May 7.

Moder Hendes Majestæt Dronning Juliane Marie dertil oprettede Stifteiso.

I det philosopliiske Facilitet bliver herefter, ligesom tilforn, syv Prc-

fessores ordinarii^ nemlig tvende Professores Matlieseos^ een Professor

Philosophiæ, een Professor Latinæ Lingvae <& Ekqventiæ, een Professor

Græcæ Linyuæ, een Professor Lingvarum orientalium og een Professor Hi-

sioriarum. Men tillige ville Vi, at i samme Facultet, foruden de Extraordi-

har tos, der allerede ere, end videre skal ansættes fire, nemlig i Philosophien,

Mathematiken , Historien og Sprogkyndighedeii , af hvilke Professor extra-

ordwarius i Philosophien haver i Særdeleshed at læse over Philosophiåm

practicam univcrsdlem, Moralen og Politiken.

§ 2. Alle saadanne i visse Videnskaber ansatte Professores extra-

ordinarii skal ikke aliene, enhver over sin Videnskab og sammes Deele,

holde Forelæsninger, men og i samme examinere, og i hver Examen, naar

samme vedkommer det Facultet, hvor de ere ansatte, tage lige Deøl med

Professoribus ordinariis, enten paa eengang eller skifteviis, ligesom det her

neden nærmere bestemmes.

§ 3. Samtlige Professores i det Theologiske Facultet have at deele

sig saaledes i deres Forelæsninger, at der altid læses over den hellige Skrifts

Critik og Exegesis, over den naturlige Theologie, og den aabenbarede Reli-

gions Vished, samt videre over Theolbgiam Dogmaticam, Moralem og Pole-

micam, over Kirke-Historien og de symboliske Bøger, ligesom der og skal

gives Anviisning til det offentlige og almindelige Religions Foredrag og

sammes beste Indretning, hvori ogsaa de fornødne -Øvelser blive at anstille.

§ 4. Professores juris ordinarii og Extraordinarii have at læse over

Jus Natura S Gentium med Anvendelse paa de positive Love; over jas

Danicum, jus Romanum og historiam juris; ligesaa over jus publiciim uni-

versale & partieulare. Derimod skal de være frie for at læse over den

philosophiske Moral og deri at examinere, da dette fra nu af ganske skal

overlades til de tvende fornævnte Professores Philosophiae.

§ 5. Samtlige Professores Medicinæ skal indrette deres Forelæs-

ninger saaledes, at der bestandig kan gives Underviisning i alle Deelo i den

Medicinske Videnskab , samt Anledning til den Medicinske Praxis og Øvelse

.deri, ved de offentlige Anstalter, som dertil ere indrettede; De have des-

uden vel at torklare Anatomien , Chirurgien og Botaniken , og at forbinde

dermed de til disse Videnskaber henhørende Demonstrationer.

Ligesaa skal altid ved samme Facultet læses over Naturlæren og

Chymien, i hvilke begge Videnskaber de fornødne Experimenter blive at an-

stille. Læreren i Jordemoder-Kunsten iagttager det samme i Henseende til

denne Videnskab.

§ G. Professores ordinarii og extraordinarii i det Philosophiske Fa-
cultet have i deres Forelæsninger at forklare, enhver den Videnskab, hvortil

lian er beskikket, saa at Professores Philosophiae læse over den hecle

fcheoretiske og practiskc Philosophie og den philosophiske Historie, og tvende

Vrofessores Matkcseos over alle Deele af den reene og anvendte Mathcmatik,

al den, som er Professor Astronomiæ, i Særdeleshed foredrager denne
V idenskab og flittigen anstiller de derhen hørende Observationer.

7*



1788. 52

May 7. Professores Linyvæ Grcecæ & Latince have at læse over græske og

latinske Profan-Skribentere , samt over alt det, som ellers henherer til disse

Sprog og sammes Litteratur; og have de, især don, som tillige er Professor

Ebqvcntiæ, ogsaa at give Undcrviisning i de skionne Videnskaber og hvad

til den gode Smag i Foredraget er henhorende.

Professor lingvarum orientalium skal give Undcrviisning i det Hebraiske

Sprog og de dermed beslægtede Dialecter, samt den heele østerlandske

Litteratur.

Professores Historiarum have at foredrage saavel den almindelige

ældre og nyere Historie og Geographie, som og Kundskaben om de euro-

pæiske Stater og især om Fædrenelandet.

Forelæsninger over Kameral-Videnskaberne , over Natur-Historien og

Oeconomien, og andre derhen horende nyttige Kundskaber, ligesaa over de

levende Sprog og derhen horende Litteratur, holdes af de Lærere, som dertil

ere beskikkede, eller om nogen af de andre Professorer frievilligen ville paa-

tage sig en eller anden af disse Underviisninger, skal dette være ham ufor-

meent, dog uden at han derfor forsommer sit egentlige Fag; og det skal

paaligge Procantzleren noye at paaagte, at der bestandig i bemeldte Viden-

skaber gives grundig og udførlig Underviisning.

§ 7. Samtlige. Professores have at indrette deres Forelæsninger saa-

ledes, at over alle disse Videnskaber i enhver cursu Academico bliver læst,

og at enhver Videnskab ordentlig bliver fuldendt i den Tid, som siden i

denne Vores allernaadigste Forordning nærmere foreskrives. Lectiones publicæ

skal alleene holdes over saadanne Deele af Videnskaberne, der ere de nød-

vendigste for alle Studerende; det øvrige og til videre Eruditiort henhørende

bliver in CoUegiis privatis og privatissimis at afhandle, da overalt enhver

Professor er forbunden til i hver Cursu at holde en offentlig Forelæsning

pro officio, uden Betaling, over en vigtig Deel af sin Videnskab.

§ 8. Til desbedre at befordre grundig Kundskab, skal til enhver Vi-

denskab i visse Tider gives en Indledning, hvor samme Videnskabs Omfang,

Deele, Historie og Litteratur, samt den rette Maade, paa hvilken den bør

studeres og anvendes, bliver at forklare; og, foruden at saaledes hver Docent

i sin Videnskab giver sine Tilhørere Begreb om, hvad saavel i ældre som

nyere Tider er arbeydet og frembragt i samme Videnskab, skal og Univer-

sitetets Bibliothecarius være forbunden til, i hver Cursu at læse over det,

som henhører til Litterair-Historien og Bøgernes Kundskab.

§ 9. I Stedet for at hidindtil Cursus lectionum haver været fastsat

fra Efteraaret til midt om Sommeren, hvorved megen Tidsspilde foraarsages,

skal herefter det Academiske Aar deeles i tvende Cursus, hvoraf den eene

skal gaae fra 1ste May til October Maaneds Begyndelse, og den anden fra

lste November til April Maaneds Begyndelse, og de Academiske Exa-

mina, nemlig Examen Artium og Philosophicum holdes tvende Gange om
Aaret, i April og October Maaned, paa den Maade, som siden nærmere

bestemmes.

Den sædvanlige Catalogus Lectionum udgives da ogsaa tvende Gange

om Aaret; og ved Enden af hver Cursus have samtlige Lærere ved Univer-
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sitetet at indgive Beretning, efter et Schema, som dem dertil af Procantzleren, May 7.

efter hans Instruxes Tilhold, meddeeles.

§ 10. Foruden at til formeldte og andre Examina tilstaaes den for-

nodne Tid, som herefter noyere bestemmes, blive ingen Ferier tilladte ved

Universitetet uden om Sommeren Pintze-Ugen , saavel som de sidste 8tc

Dage i Julii og de første 8te Dage i Augusta; og om Vinteren 14ten Dage,

fra den 24de December til den 6te Januarii.

I ovrigt holdes Forelæsningerne heele Ugen igiennem, undtagen de

Page, naar en Solennitet ved Universitetet maatte indtræffe; og skal i enhver

af disse Cursus visse Collcgia, især alle de, der læses for Begyndere, ganske

fuldendes, og ikkun de, der, formedelst en Videnskabs større Omfang, ud-

fordrer mere Udforlighed, deeles i tvende Deele, og endes i tvende Cursus,

eller et Aar; men over et Aar maa intet Collegium vare.

Alle Lærere ere forbundne til saaledes ordentlig at fortsætte og ende

hver Forelæsning; og maae de ikke lade nogen Dag forbigaae, uden i Syg-

doms Tilfælde, eller anden uundgaaelig lovlig Forhindring.

§ 11. Som da Vores Hensigt og Villie er, at alle Videnskaber og

nyttige Kundskaber ved Vores Universitet med behorig Fliid skal læres, saa

ville Vi og, at samtlige Studerende med bestandig Fliid og Opmærksomhed

bivaane de Forelæsninger, der holdes, ligesom enhvers Sfudium det kan ud-

fordre; og skal dette af Vedkommende noye paasees.

Hvis nogen Student, som opholder sig ved Kiobenhavns Universitet,

ikke kan beviise, at han ordentlig og stadig haver hort Oollegia i de Viden-

skaber, han efter sin Bestemmelse skal djTke, da bor han ikke stedes til

nogen Examen, langt mindre antages til at nyde Academiske Beneficiet ; men
derimod skal de have fuldkommen Friehed at hore Cotleyia, hvor de vil,

enten hos en Professor ordinar ius eller extraordinarius, Magister legens eller

Adjunctus, hvilket aldeeles ikke maae være dem til Hinder ved nogen

Examen, eller i andre Tilfælde. Skulde det Tilfælde indtreffe, at nogen for-

medelst yderlig Fattigdom var nødt til at forlade Universitetet, forend han

der ganske havde endt sine Studeringer, da skal han være pligtig til for

Universitetets Procantzler at fremlægge et paalideligt Testimonium pauptrtatis;

og hvis der ingen Grund eller Muelighed er, at tilvende ham nogen Under-

støttelse af StipendiiSj skal Procantzleren enten selv, eller ved andre ved-

kommende Professores meddeele ham en Anviisning til at fortsætte sine Stu-

deringer, hvilken Anviisning han noye haver at folge, og siden, naar han

i n« 'Mer sig til Examen, saadant behorig at beviise.

s 12. Professorerne og alle de, der ere berettigede til at holde Fore-

læsninger, skal ogsaa have Ret til at imodtagc et billigt tlonorarium for

hvert Collegium priøatum, som de læse og fuldende, hvilket indrettes, ligesom

• il Student haver Paad og Formue til, dog maae for et halvt Aars Colle-

gium ikke fordres mere, end i det høyeste 4 Kdlr., undtagen for de Collegia,

som holdes over Mathesis applicata
)
Experimental-Physiken og Chymien

)
for

hvilke det tillades at tage noget mere, dog i alt ikke over 5 Kdlr. for et

halvt Aar. Disse Honoraria skal betales prænumerando , og i del seeneste

indon en Maaneds Forlob, efterat Forelæsningerne have begyndt; men, naar

nogen Student med behørige Testimoniis beviiser, al han er uformuende og
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May 7. fattig, da bør heller ikke for Collegiis privatis af ham kræves nogen

Betaling.

§ 13. Da det er hoyst vigtigt, at de Academiske Læreres Embeder

blive besatte med Mænd, hvis Duelighed kan give Forvisning om, at Viden-

skaberne og Fædrenelandet vil have Nytte af deres Fliid og Arbeyde, saa

skal herefter ingen beskikkes til Professor ord'niarius eller extraordinarius

ved Kiøbenhavns Universitet, uden han allerede af offentlige Beviiser er be-

kiendt for Indsigt og fortrinlig Lærdom i den Videnskab, han skal foredrage.

Skulde til et Academisk Lære-Embede findes fleere Competentere, imellem

hvilke Valget kunde være tvivlsomt, da haver enhver af dem at holde offent-

lige Forelæsninger, saavel i Modersmaalet, som paa Latin, over visse dem

forelagte Materier af deres Videnskab; hvilke Forelæsninger i det heele Con-

sistorii Overværelse skal holdes for kyndige Dommere, som skal være Pro-

fessorerne af det vedkommende Facultet og 3 å 4 andre i den Videnskab,

udi hvilken et Professorat er leedigt, bekiendte Lærde uden for Universitetet,

da derefter bemeldte Dommeres Betænkning Os til allernaadigst Resolution

bliver at forelægge.

Naar saa en Professor er ansat ved Universitetet, bor han blive ved

den Profession, han er kaldet til, og ikke vælge en anden; heller ikke maae

nogen være Professor i meere, end eet Facultet; dog, hvis nogen i det phi-

losophiske Facultet findes beqvem til et Lære-Embede i et af de andre Fa-

culteter, skal han dertil komme i allernaadigst Betragtning.

§ 14. Enhver, som er beskikket til Lærer ved Universitetet, skal ved

sit Embeds Tiltrædelse skrive og offentlig forsvare en Dissertation pro mu-

ncre, hvor Professores ere Opponentere. Naar dette ikke skeer inden et

halvt Aars Forlob, skal den ham , for denne Tiid tillagte Lon være forfalden

til Universitetets Bibliothek, og forholdes dermed saaledes, saalænge han ikke

opfylder denne Pligt.

Som dette allereede forhen haver været anordnet, saa skal alle Pro-

fessores, der indtil nu ikke have iagttaget dette, være forbundne til, uden

videre Ophold, at efterkomme samme, og forstaaes herunder ikke den Dis-

sertation, som skrives for Doctor- eller Magister-Graden, hvilken enhver,

som attraaer slig Værdighed, bør holde, enten han er Professor, eller ikke.

Hvad derimod de forhen anordnede aarlige Dissertationer angaaer, da skal

Professores for samme være frietagne, dog at i disses Sted af dem skrives

Afhandlinger over interessante og nyttige Materier, som aarlig i en Samling

skal udgives og dertil anvendes de Ark, som i Universitetets Bogtrykkene

hvert Aar bør trykkes frit, ligesom Vi dette allerede i Procantzlerens In-

struction allernaadigst have fastsat og befalet;

Og ville Vi altid med Kongelig Naade ansee og udmærke dem iblandt

Universitetets Lærere, der saavel herudi, som og ved Forelæsninger, samt

lærde Arbeyder og Skrifter giore sig besynderlig fortiente.

§ 15. I Almindelighed skal der holdes over, at enhver tiltrædende

Professor strax under sin Haand udsteder den eedelige Forsikkring, at han

bekiender sig til den uforandrede Augsburgiske Confession; og, hvis han

derfor vægrer sig, skal dette for Os allerunderdanigst andrages.

Thi om det eengang skulde skee, at en Mand, som bekiender sig til
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on anden Kirke, for sin besynderlige Duelighed i de levende Sprog, eller May 7.

anden Videnskab, som ikke vedkommer Religionen, deri blev ansat som

Lærer, forbeholde Vi Os Selv i saadant Tilfælde, efter Omstændighederne, at

dispensere i denne Post, hvilken ellers, uden slig udtrykkelig Dispensation,

ikke skal eftergives.

§ 1G. Samtlige Lærere ved Universitetet skal med Fliid forrette deres

Embede, ved at underviise den studerende Ungdom, og befordre Studeringerne

paa beste Maade.

Ingen Professor maae undslaae sig for i hver Cursu at holde de til

hans Videnskab henhorende Forelæsninger, og bør han altsaa, foruden Icc-

tioucs publkas
,
læse tvende Gollegia i bemeldte Tiid ; og hvis nogen Pro-

fessor tiltræder et andet Embede, som hindrer ham i at iagttage alle sine

Pligter, som Academisk Lærer, skal hans Professorat strax ansees for at

være leedigt, og derom af Vores Danske Cancellie Os giøres allerunderdanigst

Forestilling.

Ingen skal altsaa undtages fra denne almindelige Pligt, uden allene

Universitetets Senior, som Vi, naar hans Ansøgning derom Os allerunder-

danigst bliver foredragen, forbeholde Os, efter Omstændighederne og hans

ved Universitetet udviiste Fliid og havende Fortienester , derfor at frietage.

Hvis nogen, uden at være Senior, af anden Aarsag, hvilken det være

kunde, undlader at holde Forelæsninger, skal Os derom strax giøres aller-

underdanigst Forestilling, da Vi efter Befindende ville bestemme, hvad Vi

udi saadant Tilfælde finde fornødent, saavelsom den Afgift, som en saadan

Professor skal svare af hans Løn og Indkomster til en Adjunctus, som efter

derom til Os indkommende Forestilling skal beskikkes, hvilken Afgift i be-

meldte Fald skal indeholdes af denne Professors staaende Løn, eller, om han

haver Corpus ved Universitetet, da af den ham tilkommende Distributz.

Ved denne Indretning er da aldeeles ophævet, at nogen Professor selv

kan vælge sig en Vicarius til at besørge hans Forelæsninger eller andre

Academiske Arbeyder, ligesom og de Penge, som hidtil ere blevne betalte

til saadanne Vicarier herefter aldeles skal bortfalde. %

§ 17. Ligesaa ville Vi allernaadigst , at herefter aldeeles ingen De-

signation til noget Professor-Embede skal finde Sted, hverken til et heelt

Facilitet, eller til noget enkelt Embede især, og bør saadant hverken søges

eller Os forestilles, da Vi ingenlunde ville have, at lærde Embeder, til hvis

værdige Førelse udfordres Duelighed og bestandig Virksomhed, skal attraaes

!.!«»l som et Middel til i sin Tiid at faae et Levebrød; men Vi forbeholde

Qfl ved forefaldende Vacancer, uden at AncknneU eller Senium herefter

allene skal komme i Betragtning, at beskikke til Professor-Embeder, ligesom

dertil findes fortrinlig duelige og meest fortientc Mænd, enten ved Univer-

sitetet, eller og uden for samme. De nu værende Designati beholde den

Ki 'I lighed, som dem er forundt, saaledes som samme er bestemt i deres Be-

stallinger, dog under den udtrykkelige Betingelse, at de viise dem vel skik-

kede til at beklæde deres Embeder.

§ 18. Det hidtil brugelige Kectorat ved Kiobenhavns Universitet ved-

bliver, og skiftes dermed hvert Aar imellem Faeultcterne, ligesom dette hid-

indtil er skeet; men da Vi have fundet fornødent, til Universitetets sunde
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May 7. Bestc , at anordne et bestandigt Tilsyn med alle Ting, der kan være samme

angaaende, saa have Vi i denne Hensigt allernaadigst besluttet, at ved Uni-

versitetet skal være en Procantzler, hvilken Vi Selv forbeholde Os hver Gang

allernaadigst at udnævne og beskikke; og skal han efter dette sit Embedes

Pligt holde over alt det, som i Henseende til Universitetet bliver anordnet,

samt til Patronum Universitatis referere, hvad som forefalder, alt efter den

Instruction, Vi derom allerede have givet ham, og hvis Gienpart samtlige

Professoribus er til fornøden Efterretning meddeelt, hvilken Vores aller-

naadigste Instruction, som efter Vores Befaling nu ved Trykken bliver be-

kiendtgiort, Vi hermed i alle Maader ville have stadfæstet og bekræftet.

Det bliver da og Procantzlerens Sag at paasee, hvad her oven for er

fastsat om Professorernes Pligter og alle Academiske Arbeyder, at indrette

Catalogum Lectionum for hver Cursus, samt at indfordre og fremlægge samt-

lige Professorernes Beretning om deres Forelæsninger, ligesom det er an-

ordnet og befalet.

§ 19. Alle formeldte Professores ordinarii (Biskoppen af Sielland

alleene undtagen, som dertil ikke haver Leylighed) beholde fremdeeles Sæde

og Stemme i Consistorio, foruden de, som for nærværende Tiid deri over-

ordentlig have Plads, hvilket dog siden ophorer. Den yngste af Professoribus

PhilosopJiiæ, som nyder ordentlig Løn ved Universitetet, er Consistorii Sc-

cretarius, og haver at iagttage, hvad dette Embede medfører, saavel ved

Protocollens ordentlige Holdelse, som Expeditionerne og andet derhen hørende;

men, som det allereede forhen er anordnet, og til at forekomme al ufornøden

Vidtløftighed i de Sager, der vedkomme Consistorio at afhandle, er meest

tienligt, at alle Ting ved en ordentlig Deliberation i en Samling afgiøres;

saa ville Vi, at til Consistorii ordentlige Samling skal ansættes en vis Tiid,

som kan være i det mindste hver 3die Onsdag om Formiddagen, eller og

oftere, ligesom det maatte være fornødent, hvilket Procantzleren efter Over-

læg og Aftale med Vedkommende, eengang for alle haver at fastsætte, da

alle kunde indrette deres Leylighed derefter, i denne Samling at indfinde

sig, hvor da alle Sager, om hvilke der er at deliberere, skal afgiøres in con-

cessu, efterat de forud ere vel oplyste, og fornøden Betænkning af alle Ved-

kommende derover indhentet; og, paa det at altiid et tilstrækkeligt Antal af

Medlemmer, uden alt for megen Hinder for Professorernes andre Embeds-

Forretninger og lærde Arbeyder , kan samles ; saa ville Vi , at Decani i alle

Faculteter, i det Aar, de have denne Bestilling, skal være forbundne til at

indfinde sig i Consistorio, og, hvis nogen af disse maatte faae lovligt For-

fald, bør de formaae een af deres Colleger at møde i deres Sted, saa at

Eector, Procantzler og samtlige Decani herefter skal udgiøre den bestandige

Senatus Academicus ved Kiøbenhavns Universitet; dog skal det ikke alleene

være de andre Professoribus ordinariis uformeent at komme, naar de ville,

og tage Deel i Voteringen; men de bør ogsaa indfinde sig, saa ofte Sagens

Beskaffenhed kan udfordre deres Kaad og Meening, især de tvende Inspec-

tores Qvæsturæ ved de forekommende oeconomiske Sager.

Til den Ende skal de Sager, til hvilkes Afgiørelse samtlige Profcs-

sorum Meeninger udfordres, tillige med de derom indhentede Oplysninger,

forud omsendes til alles Eftersyn, men ingen maae opholde dem længere hos
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sig, end een Dag i det høyeste, da Deliberationen i Almindelighed ikke mere May 7.

skal skee skriftlig, men mundtlig ved ordentlig Votering i Forsamlingen,

hvor Secrctarius forer Protocollon. Disse Sager, hvorom alle have at de-

liberere, ere:

Forst, de Erklæringer, der fordres af hele Consistorio
:
naar samme ikke

ere det Theologiske, eller andre Faeutteter alleene vedkommende, da det i

Baa Fald kan være nok, at Erklæringen fremlægges in consessu Consistorii

til Beslutning.

For det andet, alle oeconomiske Sager, samt hvad der kunde fore-

komme om hele Universitetets Beste, Professorernes Rettigheder og andet

derhen horende.

For det tredie, de Ting, der herefter skal hore til den Academiske

Jurisdiction , naar de ere af den Natur, at de bør anbringes for hele Consi-

storio. Endelig

For det flerde, de Academiske Bcneficia, som bortgives af hele (Jonsi-

storio , samt Præste-Kald eller andre Betieninger , der besættes af Universi-

tetet, naar samtlige Professores have Rettighed dertil at give deres Stemmer;

Dog, ifald nogen Professor, enten af Alderdom og Svaghed, eller af

anden Aarsag, i Almindelighed ganske frietager sig fra Deliberation og For-

samling i Consistorw, bor han heller ikke i nogen enkelt Sag anmasse sig

noget Votum, og blive da Sagerne ham heller ikke tilsendte, undtagen hvor

noget kunde forekomme, som var ham selv vedkommende, da i saa Fald

hans Erklæring fordres.

Om disse Ting kan da i Forsamlingen voteres, og skeer Beslutningen

altid efter de fleste Vota; men hvor disse ere paria, haver Procantzleren

tvende Vota, hvilket i alle Tilfælde bør gielde.

Saa skal og Procantzleren in Collegio Consistoriali være den, som

paaseer enhver Sags beste Behandling, at der voteres ordentligt, samt at al

ufornøden Vidtløftighed og al Striid derved forebygges; ligesom han og i

alle Sager samler Vota, og derefter forfatter Beslutningen, som af Rector

dictcres til Protocollen.

Men ingen Deliberation eller Beslutning i Consistorio bør gielde imod

Fundationer og Vores egne allernaadigste Love og Forordninger, hvormed

Procantzleren skal have nøye Indseende, samt referere til Patrmum Univcr-

sitniis. hvor nogen Beslutning kunde medføre Betænkelighed, hvilken da ud-

sættes saa længe, indtil Patroni Meening og Samtykke er indhentet.

Ogsaa beholde Universitetet og samtlige Faciliteter den Rettighed,

som de hidtil have havt, at lade deres Patenter, Diplomata og Breve for-

le med rødt Vox, og dertil at bruge enten større eller mindre Segl, lige-

-'in det kan være passende, og, dersom derved noget kan være at forandre,

maac derpaa Vores allernaadigste Approbation indhentes.

Hvad ellers videre til Consistorii bedre Indretning kunde lindos tienligt,

forbeholde Vi Os, efter allerunderdanigst Forestilling fra Patrono Univers i iatis,

nærmere at bestemme, og derover til bemeldte Collegium igiennem Vores

Danske Cancellie at lade udfærdige en nye Instruction, hvorefter det aller-

onderdanigsl haver ;if rette sig.

I øvrigt skal saavel i Gonsisiorio, som i det Facultet, hvor Procantzler

Normer f. Univ. II. 8
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May 7. er, med Votering, Beslutning og Underskrift, forholdes saalcdes, som det i

Procantzlerens Instruction allereede af Os er anordnet og fastsat.

II. Capitel. Om de Studerendes Pligter, samt den Acade-
miske Jurisdiction.

§ 1. Vi ville allernaadigst , at samtlige Studiosi ved Kiøbenhavns

Universitet, i deres Studeringer, Fliid og Forhold, viise sig saaledes, som

det sømmer dem, der dyrke Videnskaberne, og bereede sig til Kirkens og

Statens Embeder. De have at beviise Hector'^ Frocancellario og ProfessorHus

den Agtelse og Lydighed, som enhver, efter sit Embede, haver Ret til at

fordre. Hvor de indkaldes, enten for Consistorio eller vedkommende Facultet,

eller frivatim for nogen af deres Foresatte, have de uden Vægring at mode,

og i forekommende Tilfælde at giore Reede, saavel for deres Fliid, som og

deres ovrige Opførsel. Og som det er Vor alvorlige Hensigt, at den rette

Læremaade ved Universitetet skal blive befordret, og alle, der attraae geist-

lige eller verdslige Embeder, dertil ved tilstrækkelige Prøver viise sig duelige,

saa skal herefter ingen Dispensation for det, som i denne Henseende bliver

anordnet, finde Sted, hvilken da heller ikke maae søges; og de Ansøgninger,

som ellers af alle dem, der høre til Universitetet, maatte indgives, blive ikke

imodtagne, uden Procantzlerens Paategning, saaledes, som dette i hans In-

struction er befalet.

§ 2. Alle de, der komme fra de offentlige Skoler i Danmark og

Norge til Vores Universitet i Kiøbenhavn , og alle, der ved samme ønske at

nyde Beneficiet, skal underkaste sig den sædvanlige Examcn Artium, førend

de af Rector inscriberes. De, som ikke komme fra benævnte Skoler, eller

ikke vil søge Beneficiet, kan, om de ville, uden Examen ogsaa uden Tentamen

hos Dccanus Facultafis Fhihsophicæ af Rector inscriberes; dog skal de

alligevel først melde sig hos Dccanus og foreviise Beretning og troeværdigt

Vidnesbyrd om, at de ved behørig privat Information ere forbereedte til

Academiet, paa hvilket Vidnesbyrd, som indføres kortelig i Decani Protocol,

de da kan inscriberes; Saa skal de og være pligtige til, naar de siden vil

stille sig til nogen Embeds Examen, førend de dertil maae antages, af ved-

kommende Professores at lade sig prøve i de Sprog og Forbereedelses Kund-

skaber, som til enhvers Hoved-Studium rettelig eragtes nødvendige. Hvis

nogen for Uskikkelighed er udelukt fra nogen offentlig Skole, hvilket, ligesom

hidindtil haver været anordnet, af Skolens Rector strax skal indberettes til

Universitetet, bør han ingenlunde antages blant de Studerendes Tal. Ogsaa

skal alle de, der selv have forladt nogen offentlig Skole, paa samme Maade

foreviise deres Testimonia vitæ, hvorved det behørige paaagtes, som hidindtil,

paa det at Skolernes billige Anseelse og Nytte ikke herunder skulde lide.

Procantzleren kan til visse Tiider, og naar han det fornøden eragter, lade

sig foreviise Protocollerno , for at være underrettet om, hvilke enten pu'lice

eller privat im ere inscriberede ved Universitetet.

Ved Inscriptionen gives enhver Studiosus Leges, hvori de Studerendes

Pligter kort ere anførte; og hvis i samme, efter denne Vores allernaadigste

Anordnings Indhold, er noget at rette eller forandre, kan saadant med Va-

troni Samtykke indrettes.

§ 3. Enhver Studiosus skal, naar han inscriberes, vælge sig en Privat-
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Præceptor , som skal være en af Professoribus uden for det Theologiske Fa- May 7.

cultet, hvorved dog iagttages, at ikke en Professor faaer alt for mange saa-

danne Privat-Disciple; men Tallet deeles lige imellem dem, paa det at en-

hver destobedre kan kiende sine, og agte paa deres Fliid og Forhold, da

dette er den eeneste rette Hensigt, i hvilken saadan Privat-Præceptor antages.

§ 4. Det er Vores allernaadigste Villie, at Procantzleren, efter den

ham af Os meddeelte Instruction, skal have det bestandige Tilsyn med alt

det, som angaaer Universitetet, god Skik og Orden ved alle sammes Hand-

linger, de Studerendes Forhold, de Academiske Beneficiet , og dem, der nyde

samme; og, hvor videre Deliberation udfordres, da Sagen at andrages for

det hele Theologiske Facilitet, saavidt Communitetet og Kegentzen angaaer,

og ellers for det heele Consistorium.

Og, da der altiid behøves visse Tvangs-Midler til at øve den Magt

og Opsigt, som den Academiske øvrighed billig bor have over alle sine

Onderhavende ; saa have Vi i den Henseende allernaadigst funden for godt,

følgende at anordne og befale:

§ 5. Studiosi ved Universitetet, der endnu ikke ere fuldmyndige og

raadige over deres Midler, maae ikke have uindskrænket Tilladelse at giøre

Gield, saa meget dennem lyster; og paa det at den, saavel for dem selv,

som og deres Forældre og Paarørende deraf flydende Skade, desto bedre kan

afvendes, ville Vi, at den Gield, som Studenterne paadrage sig, skal være:

1. Privilegeret, hvorunder bor regnes, hvad en Student skylder for

Fode, Huusleye, Senge-Klæder og andre nødvendige Meubler, med videre,

hvilke Ting kan crediteres en Studiosus, eftersom imellem ham og Creditor

betinget er, enten for 3 eller 6 Maaneder, men at Fordringen angives i det

sceneste et Fierding Aar over den bestemte Tid; Videre Honoraria for Col-

legiis, hvilke, som før er meldt, prænumerando skal betales af dem, der for-

maae det, i det seeneste en Maaned efter den Tiid, at Forelæsningerne have

begyndt; ligesaa nødvendige Klæder og Bøger, for hvilke en Student, naar

ioren meener at kunne betroe ham det, maae gives 3 Maaneders Credit,

dog at Summen ikke overstiger Ti Rigsdaler.

2. Ikke privilegeret, hvorhen hører, naar en Student for de oven-

meldte Ting enten gives længere Tiid at betale, eller og crediteres for en

større Summa, end oven for er fastsat, hvilket ikke maae skee, uden at dertil

haves hans Forældres eller Formynders, og hans Foresattes skriftlige Sam-

tykke, da i vidrig Fald Fordringen ikke skal gielde.

3. Gandske utilladelig Gield, hvorhen hører alle Ting, der regnes til

Luxus, Forlystelser, samt Penge-Laan paa Pant eller anden Maade.

For at lette denne Anordnings Opfyldelse, skal enhver Students Privat-

Præceptor have, det meeste mueligt, umiddelbar Tilsyn med hans Forhold og

»nomie; naar ellers en Student nyder Academiske Bcncficia, have i fore-

kommende Tilfælde hans Foresatte og vedkommende Ephori, og i alt Fald

del heele Consistorium at skiønne, om det Crediterede deraf kan udreedes,

eller og om mere, end det forhen fastsatte, ham med Sikkerhed kan betroes.

.^ <). Forinden nogen retmæssig Giclds Fordring, en Student angaa-

ende, olier inden saadan Sag, som af Kcttcn bør paakiendes, bliver indstevnt,

Bkal saadant meldes Procantzleren, for, om han kunde, at see Sagen i Minde-

8*
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May 7. lighed afgiort ; hvilket og iagttages, naar Indførsel og Exeeution skulde skee,

især naar Studenten ligger paa et af Coliegiis. Og have Vræceptores priouti

og vedkommende EpJwri i hvert saadant Tilfælde at give Procantzleren den

fornødne Oplysning, naar han begierer samme. Hvad ellers en Student ved

saadan Lejlighed kan have forseet sig udi, skal han desuden ved Universi-

tetet, efter Befindende, behørig ansees for.

§ 7. Om nogen Studiosus skulde giore sig skyldig i Uorden, Uartig-

hed og Opsætsighed imod sine Foresatte, skal han, efter Befindende og be-

horig Oplysning, irettesættes enten privatim eller puhlice, eller ham dicteres

smaae Penge-Mulcter , som ved igientagen Forseelse forhøyes, eller han og

udelukkes fra Stipendiis, og naar dette ikke kunde hielpe, da relegeres enten

ad tempus eller in perpetuum. Muleterne, der ikke overstige 10 Rdlr., skal

Ephori Stipendtorum , med Procantzlerens Samtykke, i andre Tilfælde han

conjunctim med Rector dictere; men naar de stige høyere, skal de for Alum-

nis Communitatis og Collcgii Regii af det heele Theologiske Facultet, og for

alle andre af Oonsistorio paakiendes; hvor disse Muleter ikke af Stipendiis

kan indeholdes, skal Stadens Under-Foged, efter Rectors og Procantzlerens

Reqvisition, inddrive samme, imod den anordnede Executions Gebyhr; og

haver Procantzleren med Vedkommende at overlægge, hvortil saadanne Muleter

best og anstændigst kunde anvendes.

Naar formedelst meget grove Forseelser Relegation skal tilkiendcs,

bliver Sagen forst at forhore for Oonsistorio, og naar Relegation er besluttet,

skal den opslaaes, som Brug været haver; og maae en Relcgatus ab Academia

ingenlunde stedes til Examen, eller paa anden Maade giore sig Haab om
Befordring, saalænge hans Relegation varer. I øvrigt skal i alle disse Kien-

dclser, der egentlig ikke kan ansees som Domme, Sagen derved forblive,

uden at derover anden Proces eller Appel er tilladt.

§ 8. I Almindelighed vente Vi allernaadigst , at samtlige Studerende

vil beflitte sig paa, ikke at blive bekiendte ved andet, end hvad, som søm-

meligt og skikkeligt er; og ville Vi da og have dem forsikkrede om alle

dem retteligen tilkommende Frieheder, samt Vor Kongelige Naade og Protec-

tion, ligesom de viise sig duelige og skikkelige, og derom erhverve sig deres

Foresattes Vidnesbyrd.

§ 9. Samtlige Universitetets Underhavende og Betiento skal ligeledes

viise den dem paaliggende Lydighed og Troeskab i alt, hvad en eller anden

er betroet; og haver især Procantzleren at paasee, at alle Vedkommende op-

fylde deres Pligter; og, hvis noget derimod skulde begaaes, da at sørge for,

at saadant paa behørig Maade bliver rettet.

III. Capitel. Om de Examina, der holdes ved Universitetet.

§ 1. Da alle Examina ved Universitetet have til Hensigt, enten at

blive forvisset om de Studerendes Fliid og Fremgang, eller at kiende en-

hvers Duelighed til det Embede, han attraaer, saa ville Vi, at de derefter

noyc indrettes; og skal til den Ende Examina være af tvende Slags, nemlig:

Academiske Examina, og de egentlige Embeds Examina, hvilke begge skal

indrettes og holdes med al den Paalidelighed, som enhvers Hensigt udfordrer:

De Academiske Examina skal herefter være Examen Artium og Examen



GI 1788.

Philosophicum; om de egentlige Embeds Examina bliver siden nærmere be- May 7.

stemt, hvilke de ero, og hvorledes de skal holdes.

§ '2. lir, imm Artium skal holdes tvende Gange om Aaret, forend de

her oven for anordnede tvende Cursits Lcctionum begynde, altsaa engang de

sidste 14 Dage i April, og anden Gang de sidste 14 Dage i October Maancd,

da samtlige Skoler til een af disse Tiider skal sende de Disciple, som erc

dimitterede, hvilke ligesom og alle, der af privat Information ved denne

offentlige Prøve vil antages, ved Universitetet i rette Tiid skal indfinde og

forud anmelde sig, paa det ingen Forhaling eller Uorden i de Academiske

Arbeyder derved skulde foraarsages. Foruden de her foresatte Tiider, i hvilke

denne heele Prove med Censur og lnscription bor være tilendebragt, skal

ingen Examen Artium eller saa kaldet Deposita holdes; dog, om nogle fra

Island og Færoe om Efteraaret skulde ankomme noget sildigere, end den

fornævnte Tid, da skal det for dem alleene være tilladt, hvis de strax vil

fremstille sig til Examen, at de paa en egen Dag kan proves og derefter

inscriberes; men, hvis de ikke strax dertil melde og stille sig, da skal de

bie, indtil Examen igien bliver holdt i April Maancd, hvor de da ogsaa bor

fremstille sig, hvis de vil nyde godt af det dem allernaadigst forundte Pri-

vilegio til Communitetet og Kegentzen.

§ 3. Ved denne Examen skal de unge Studerende noye proves i de

foreskrevne Materier, dog at, foruden de Ting, der bor være i Hukommelsen,

ogsaa sees paa, om de forstaae, hvad de have lært, og sporges ikke saavel

efter Lærebogerne og de selv samme Udtryk, som der forekomme, som efter

Tingene og Begrebernes Sammenhæng, saavidt som af den Alder saadant

kan fordres.

Dersom i Henseende til Materierne, hvori de unge Studentere ved

denne Examen proves, nogen Forandring skulde findes fornoden, forbeholde

Vi Os samme nærmere at bestemme og anordne.

§ 4. Saa skal og, ligesom hidindtil, aflægges Prove i den Latinske

Stiil, hvilket dog ikke mere skal skee offentlig paa det overste Auditorio,

men i Becani og andre Professorum Huuse, som alle kan foreene sig om
Udkastet til Stilen, og deele imellem sig alle dem, der skal giore denne

Prove, hvortil i det hoyeste 12 paa een Gang kunde tilsiges at mode paa

hvert Sted. Og skal bemeldte Prove herefter giores ex tempore, paa det at

enhvers Færdigbed i at udtrykke sig rigtig i det Latinske Sprog deraf des-

bedre kan kiendes. Til hvilken Ende ogsaa nu herefter skal være en egen

Rubrik for Stilen, og sammes Characteer (som efter samtlige Exammatorum
Vota ved Censuren fastsættes) komme i Betragtning tillige med de andre,

til at bestemme Hoved-Characteren , som altiid afgiores efter de flecstc

Stemmer; dog, om nogen haver et Non eontemnendum, bor han under alle

arrige Rubriker have Laudabilc.m, naar denne Characteer ham for det Heele

Bkal lilkiendes, og det ringeste, hvormed nogen ved denne Examen kan an~

. ^kal være 4 Non contemnendij naar han under hver af de ovrige

Rubriker har faaet en bedre Characteer; og hvis nogen haver mindre end

dette, bor lian ikke antages, men henviises til viidcre Fliid.

Hver Exammator haver i sin Rubrik bestemt at tegne den Characteer,

som Candidaten under ham, efter alt, hvad der er spurgt og svaret, haver
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May 7. fortien t, paa det at ingen Tvivl siden kan blive om den Hoved-Characteer,

hvormed lian skal aflægges, hvilken i øvrigt bestemmes efter Pluraliteten i

samtlige Rubriker. De, som under alle Rubriker have crholdet Laudabilem,

og desuden under de fleeste Examinatcres besynderlig udmærket sig ved

Indsigt og Færdighed, skal ligesom hidindtil er skeet, indkaldes og

berømmes.

§ 5. I alle Videnskaber, der fordres ved Examen Artium, skal her-

efter baade Profcssores ordinarii og extraordinar ii, der ere ansatte til at

lære disse Videnskaber, examinere de unge Studerende; dog have de at

skifte imellem sig, at hver Gang ikke meere, end een Professor examinerer

i hver Videnskab, og alle komme til at have liige Deel i denne Forretniug.

Ved Censuren skal, foruden disse Examinatores, ogsaa de øvrige

Professores Consisioriales tilsiges, og efter deres Leylighed indfinde sig; og

i Særdeeleshed skal ved samme, enten Rector eller Procantzleren være til-

stede og paasee, at med Characterernes Bestemmelse og de Udmærkendes

Indkaldelse forholdes rigtig efter ovenstaaende Forskrift.

§ 6. Ingen Professor, som er Examinator ved denne Examen, maac

holde besynderlig Collegium, Manuduction eller Tentamen for Deposituris,

som komme fra offentlige Skoler, ligesom det indtil viidere ikke heller skal

være en saadan Professor tilladt at prøve og lære dem, der have havt privat

Information, om en saadan Privatist vilde indstille sig til offentlig Depositz,

da Vi ingenlunde ville, at saadant skal have Indflydelse i denne Examen.

§ 7. Inscriptionen efter Examen Artium skal herefter ikke skec

offentlig, men i Eectoris Huus, hvorved Pedellerne tilsige saa mange, som

hver Gang skal møde for at inscriberes, saa at denne Handling kan fore-

tages i Stilhed og uden al Uorden.

§ 8. Examen Philosophicum skal holdes ligeledes tvende Gange om
Aaret, strax naar hver Cursus lectionum er endt, og ansættes dertil de første

14ten Dage i April og i October Maaned, i hvilken Tiid denne Examen

tillige med Censuren bør være sluttet, og foruden disse Tiider ingen Philo-

sophisk Examen holdes. Og skal alle de, der enten have de saa kaldte

Oplags-Penge af Skolerne, eller og vil ansøge om Beneficia ved Universitetet,

være forbundne til at underkaste sig denne Examen, et Aar, efter at de ere

blevne inscriberede, da de saa i rette Tiid have at melde sig hos Decanus i

det Philosophiske Facultet, og at fremstille sig paa de Dage, naar de

blive ansatte.

Andre, der ikke have Oplags-Penge, eller ey ville søge Beneficia, ere

frietagne for at tage bemeldte Examen, om de ikke selv begiere den, i

hvilken Fald de kan have længere Tiid til at forbereede sig til samme; men
tage de den ikke, saa ere de dog forbundne til siden at aflægge Prøve i de

til deres Hoved-Studium henhørende Forbereedelses Kundskaber, førend de

kan stedes til nogen Embeds Examen.

§ 9. Efter denne Examens egentlige Hensigt, og, fordi den er

almindelig, skal ved samme giores Reede for de Kundskaber, der kan

være nødvendige og nyttige for alle, hvad Hoved-Studium end een eller

anden haver bestemt sig til; og, da disse ere deels Philosophie og Mathe-
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mahk, dee s Sprogkyndighed og Historie, saa skal og de Studerende til den May 7.

Philosophiske Examen provos udi begge Deele.

§ 10. I don egentlige Philosophiske Prøve vod denne Examen skal

immandi giøre Roede for den Indsigt, do have erhvervet sig i den

Theoretiske og Practiske Fhilosophie, og den saa kaldte Mathesis pura, samt

om de kiende dot meest almeennyttige af Naturlæren og Astronomien. I

disse Ting provos de noyo, og sporges derved ikke saavel efter Indholdet og

Udtrykkene af visse Lærebøger eller Dictata, som efter Tingene, om de have

Begreb om dem og fattet dem med Forstanden.

Efter don Duelighed, som Examinandi i alle disse Videnskaber have

udviist, gives dem for samme en Hoved-Characteer, Laudabilis, Haud illau-

dabilis eller Non contemnendus, hvilket afgiøres ved Pluraliteten af Examino-

torum Votis, ligesom dette om Examen Artium er fastsat; men meere, end

det her anførte, fordres ikke ved Examen Philosophicum, da en viidere Ind-

sigt i alle Mathematikens Deele, Astronomie og Physik, udfordrer en længere

Tiid, som alle de, der i. Besynderlighed vil dyrke disse Videnskaber, der-

paa bor anvende, og ved forekommende Leyligheder ydermeere beviise deres

Duelighed.

§ 11. I Henseende til Sprogene og Historien, skal ved samme Exa-

men Candidaterne prøves, om de i deres første Tiid ved Aeademiet have

fortsat deres Fliid in Philoloijicis) og denne Prøve skal herefter blive i

Stedet for den hidindtil anordnede særskilte Examen Philologicum, saavidt

samme for alle Studiosis var indrettet; Til den Ende skal samme Prøve ved

don Philosophiske Examen tillige anstilles, og derved Examinandi giøre

Reede for en Latinsk og en Græsk Auctor, om de vel forstaae dem, ligesom

derover i de fuldendte Cursus ere holdt philologiske og critiske Forelæs-

ninger, samt derved beviise deres Færdighed i begge Sprogene; viidere, for

den ældre og nyere Historie, eller en betydelig Deel deraf, som i Særdeles-

hed kan være bleven forklaret af en eller anden Professor; ligesaa skal alle

de, der vil studere Theologie, ogsaa prøves in Hebraicis, om de med Fliid

og Nytte have hørt et Philologisk Gdllegium over et eller andet Stykke af

den Hebraiske Bibel, for hvilket sidste dog alle, der ikke studere Theologie,

herefter skal være befriede. Efter den Duelighed, som enhver beviiser in

PhilohgiciSj skal ham gives en særskilt Characteer, Laudabilis, Haud illau-

dabiliSj eller Non contemnendus
)
hvilket ligeledes afgiøres ved Pluraliteten af

Examinatorum Totis.

At forhverve sig endnu større og meere udbreedt Philologisk og Hi-

storisk Indsigt, overlades ligeledes til enhvers besynderlige Leylighed eller

I5'>tcmmelse, og hvorpaa han da i sin Tiid haver at aflægge de behørig* 4

Prøver.

I øvrigt beholde de, som efter den forrige Anordning have tage

l

Examen Philosophicum og Philohgicunij de Rettigheder og Fordeele, som
med don cene eller den anden af disse Examinibus hidtil have været for-

bundne; ogsaa skal de Studerende, som vod denne her fastsatte Philosophiske

Philologiske Prove viisc besynderlig Indsigt og Færdighed, derfor ind-

kaldes og berømmes, ligesom dot skeer ved Examen Artium.

§ 12. Paa del at de Studerende ikke skal mangle den fornødne An-
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May 7. viisning til alle disse Kundskaber, skal samtlige Professores ordinarii og

extraordinarii i det philosopliiske Facilitet indrette deres Forelæsninger saa-

ledes, at i enhver Cursu semestri læses alt, hvad til den philosopliiske

Examen udfordres. Og skal Examinandi
,

naar de melde sig til denne

Examen, tillige tilkiendegive , hvad de have hørt eller læst i disse Viden-

skaber, paa det at alle Examinatores derpaa kan agte, naar de examinere.

Hvorledes ellers Professores, naar der ere fleere i en Videnskab, skal

afvexle med hinanden, saavel ved denne Examen, som ved Examen Artium.,

samt hvor mange Examinatores dertil hver Gang kan samles, og hvad

viidere til disse Handlingers bedste Indretning kan være tienligt, derom

haver Procantzleren at indhente Vedkommendes Betænkning, og samme at

referere til Patronum Universitatis, med hvis Samtykke det skal fastsættes

saaledes , som det er meest overeensstemmende med Hensigten af disse

Examina.

§ 13. Som det aldeeles ikke er tilladt, at nogen, hvem det maatte

være, gior Forhaling ved nogen, af disse Examina, men samme paa den

fastsatte Tiid skal holdes og fuldendes, saa bor heller ikke Studenterne til—

staaes, at de selv vælge sig Dagene, eller hvilken Professor, de vil examineres

af; men begge Deele skal hver Gang indrettes efter Aftale med Procantzleren,

og enhver skal examinere, ligesom det i Touren tilfalder ham.

Hvad i øvrigt *den tilbørlige Orden og Anstændighed ved disse

Examina og alle andre Academiske Handlinger er angaaende, da skal samme

nøye paasees, under passende Straf for dem, som maatte giore sig skyldige

i noget derimod stridende, hvorfore da ogsaa alle, der ved Examen Artium

og Philosophicum indfinde sig, som Tilhorere, bør forholde sig stille og

roelige, da de ellers ikke skal have Tilladelse at bivaane disse Handlinger.

Og haver Procantzleren, efter sit Embeds Pligt, at holde over alt dette og

paa Stedet at raade Boed paa, hvis noget usømmeligt ved en eller anden

offentlig Handling skulde forefalde.

IV. Capitel. Om de sidste eller Embeds Examina i

Særdeleshed.

§ 1. Disse Examina, hvorved afgiøres Candidaternes Duelighed til at

attraae geistlige eller verdslige Embeder, skal herefter være følgende: Examen

Theologicum; Examen Juridicum; Examen Mcdicum; og en besynderlig

Examen for Skole-Lærere.

Som disse Examina ere af største Vigtighed, saa ville Vi, at samme

ogsaa skal have al den Paalidelighed, som muelig er, og til den Ende skal

hver Gang, foruden Professorerne, tvende andre Tilforordnede være tilstede,

som, endskiønt Examen holdes af Professor/bus alleene, dog tillige med dem
skal votere om Candidatens udviiste Duelighed, og den Characteer, som en-

hver derefter kan tilkomme.

Disse Tilforordnede uden for Universitetet skal være: ved Examen
Theologicum, Vores Gonfessionarius, eller en anden af Vore Hof-Præster, og

en af Stadens Sogne-Præster, hvilke samtlige skulde alternere til denne

Forretning, saa at altiid tvende af dem ere tilstede; ved Examen Juridicum,

Vores General-Procureur, eller en anden af Vores Danske Cancellie-Collegio,

og een af Assessorerne i Vores Høyeste-Ret, som ligeledes paa samme Maade
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skulde afvexle med hinanden; ved Examen Medicum altiid tvende Medlemmer May 7.

af Collegio Medico, der ikke erc Professores; ved den Examen, som holdes

for Skole-Lærerne, foruden Professores, Biskoppen over Siellands Stift og

Rector ved Kiobenhavns Skole, naar han ikke tillige er Professor ved

Universitetet, eller en anden i Skole-Videnskaberne kyndig og erfaren Mand,

som af Procantzleren kan nævnes med Patroni Samtykke. Derforuden haver

Procantzleren Ret til, efter hans Leylighed, at bievaane saavel de formeldte,

som og disse Embeds Examina; og skal han ligeledes hver Gang tilmelde

Patrono Universitatis de til en eller anden Examen ansatte Dage, for at

ogsaa han, om han vil, undertiden ved samme kan være nærværende.

I ovrigt skal alle de, som ville bivaane disse Examina, hvilket her-

efter, som hidindtil, skal staae enhver uden Undtagelse frit for, indfinde sig

saa betiids, at de kan indlades, førend Examen er begyndt, efterdi, saasnart

den har taget sin Begyndelse, Dørrene skal holdes lukkede. Saa have og

Pedellerne at tilsee, at ingen Støy, der kunde adspreede Examinandos, haver

Sted imellem Tilhørerne.

§ 2. Af vedkommende Professores skal ikke alleene ordinarii, der

hidindtil have examineret, men extraordinarii tage liige Deel i disse Em-
beds Examina, hvori de alternere med hinanden saaledes, at i det mindste

trende Professores hver Gang er tilstede, foruden den for Skole-Lærerne

anordnede Examen, hvortil fleere Examinatores bør indfinde sig, efter det,

som derom nærmere bestemmes. Og holdes disse Examina in consessu, saa

at Examinatores og de andre Tilforordnede dertil samles paa een Tiid, hvor-

ved Examen kan holdes i kortere Tiid, og enhver med større Vished kan

give sin Stemme efter det, som ved alle forelagte Spørgsmaale erfares om
Candidatens Duelighed; Saa skal og til alle disse Examina ansættes en vis

Tiid, fire eller trende Gange om Aaret, ligesom Tallet af Examinandis kan

udfordre det, saa at ingen unødig Tiids-Spilde, eller Hinder for andre

Academiske Arbeyder, derved skulde foraarsages.

§ 3. Enhver, som vil stedes til nogen af disse Embeds Examina,

skal i det mindste 6 Uger, førend den til samme ansatte Tiid, indgive et

skriftligt Petiium, hvori han ey alleene haver at anføre sit Navn, Alder,

Fode-Sted, Forældre, samt naar og fra hvad Skole, eller og privat Infor-

mation han er afsendt til Academiet; men og fornemmelig at give til-

strækkelig Beretning om hans Academiske Liv og Studeringer, hvorledes han

haver dyrket sit Hoved- Studium og de dertil hørende Forbereedelses og

øvrige Videnskaber, hvilke Forelæsninger han haver hørt, og hvad Hielpe-

Midler han haver betient sig af; hvilket Petitlim skal indgives til Procantz-

leren i det Facultet, hvor denne selv er Examinator, og i de øvrige Facul-

teter til den første Professor i hver Facultet, hvorefter samme omsendes til

samtlige vedkommende Professores og de andre Tilforordnede.

I dette Petitum bør Examinandus ogsaa gotgiøre, hvorledes han haver

soutinerei Examen Artium og Philosophicum, eller, hvis han derfor haver

været frietagen, om han da i nogen Prøve for vedkommende Professores

Philosophiae <0 Lingvarum haver beviist sin Duelighed i de til hans Hoved-

Studinm nødvendig henhørende Forbereedelses Kundskaber.

Og skal til saadan Prøve, hvis den ikke allereedc paa en af de or-

Normer f. Univ. II. 9
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May 7. dentlige Tiider er skeet, ansettes et par Dage, førend den sidste Hoved-

Examen holdes; dog fordres derved ingenlunde meere, end de virkelig til

Forbereedelse nødvendige Videnskaber, og samles dertil ikke fleere Examina-

tores, end vel kan eragtes fornøden. Alleene ved den for Skole- Lærerne be-

stemte Examen falder denne Prøve bort, eftersom de samme Videnskaber,

nemlig Philosophie og Sprogene, i denne Examen gandske besynderlig kræves

og udgiøre en Hoved- Sag.

§ 4. Ved alle disse Examina skal Examinatores foreene sig om nogle

passende skriftlige Spørgsmaale, som af Examinandis skal forud skriftlig be-

svares i Examinatorum Huuse og under deres Opsigt, foruden at ved

Examen Juridicum og Medicum ogsaa udarbeydes de sædvanlige speci-

mina practica.

Dersom disse skriftlige Besvarelser, som en eller anden Examinandus

giver, skulde befindes saa slette, at hans Uduelighed allereede deraf kan

kiendes, da bør han ikke stedes til viidere Examen.

§ 5. Ved den mundtlige Examen skal Candidaten i hans Hoved-

Videnskab prøves af tvende Examinatores ,
og ikke af een alleene; men i

enhver af de andre dermed forbundne Kundskaber kan een Examinator prøve

ham, og kan dette indrettes efter Aftale imellem Examinatores, Og, hvis

nogen Examinandus i sit Petitum tilkiendegiver, at han gandske besynderlig

haver dyrket en eller anden Deel af Videnskaberne, da skal ogsaa dette ved

Examen paaagtes, og hans befundne Fremgang derudi besjnderlig anføres, og

udtrykkelig meldes i det Testimonium, som han for hans overstandne

Examen meddeles.

I øvrigt bliver det ved alle disse Examina endnu meere at iagttage,

at Examinatores hverken i deres skriftlige eller mundtlige Spørgsmaale binde

sig til nogen vis Lærebog, eller sammes Udtryk, men meget meere give

Candidaten Anledning til at viise sin Indsigt i Tingene og Sandhederne

selv, da altiid de ellers rigtige og tilstrækkelige Svar, som Examinandus

giver med sine egne Ord, frem for dem, han haver lært uden ad af en

Lærebog, ved Censuren skal agtes for de beste.

§ 6. Ved Embeds Examina skal ikke enhver Examinator give en

besynderlig Characteer for sit Fag, men Candidatens Fremgang og Duelig-

hed i enhver Deel af Videnskaberne skal efter de besvarede skriftlige og

mundtlige Spørgsmaale af alle bedømmes, og efter de fleeste Stemmer ham
tillægges en almindelig Hoved-Characteer. Og meddeeles enhver Candidat

efter overstanden Examen strax vedkommende Facultets Testimonium, som

skal udfærdiges gratis og paa ustemplet Papiir, hvori anføres ikke alleene,

med hvilken Charecteer han er antaget, men og hvad Fremgang han i en

og anden Deel af Videnskaberne besynderlig kan have viist; hvilket Attestc-

tum da siden indføres i det sædvanlige Testimonium publicum, som af

Secretario Consistorii, efter Candidatens udviiste Duelighed og Forhold, skal

udfærdiges, og som enhver Candidat skal løse, førend kan kan faae Be-

stalling til noget geistligt eller verdsligt Embede. Men, ligesom ingen her-

efter til noget Embede maae foreslaaes, vælges eller kaldes, førend han i det

mindste haver fremlagt vedkommende Facultets Attest om den overstandne

Examen, som udfordres til det Embede, han søger; saa ville Vi og aller-
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naadigst, at dette Testimonium og den Charactecr, en Candidat in Examine May 7.

har erholdt, altiid skal noye paaagtes og komme i Betragtning ved hans

Befordring.

§ 7. Ved enhver af disse Embeds Examina skal derover holdes or-

dentlig Protocoll af en dertil beskikket Notarius, som ikke maae være en af

Examinatoribus,

Ved den Theologiske Examen bliver det Provsten paa Communitetet,

ligesom hidtil; ved de andre Examina skal herefter dertil antages helst en

Drcanus paa Communitetet, eller, om den ikke kan haves, da en anden Can-

didat, som i den Hoved- Videnskab, hvori examineres, selv haver overstaaet

sin Prøve med Characteer Laudabilis.

Den samme udfærdiger og for enhver Candidat det befalede Attcstatum,

ligesom ham det af Examinatoribus foreskrives, efter det, som heroven for

derom er anordnet; For denne Forretning nyder han af enhver Candidat,

som stedes til Examen, 2 Rdlr., og ved den Danske Juridiske Examen, 4

xMk.: men enhver saadan Notarius bør selv føre denne Protocoll, og ikke

lade dette forrette af en anden, undtagen i Sygdoms Tilfælde, hvor han dog

forst haver at melde det til den øverste Examinator, samt hvem han fore-

slaar til denne Gang at forrette hans Partes.

§ 8. Ingen af Examinatoribus maae tage noget for Examen, hverken

Penge eller Penges Værd; Dette skal gielde saavel om de heroven for an-

ordnede Academiske Examina, som og i Særdeleshed om de sidste eller

Embeds Examina. Hvad ellers hidindtil ved en eller anden Leylighed er

betalt til Rector, Decanus, Sccretarius, Pedellerne eller andre, derom haver

Procantzleren af Vedkommende at indhente nærmere Oplysning, hvorvidt

enhver med Grund og Billighed kan tilkomme noget, over hvilket ikke maae

begieres meere af nogen Student; Hvorefter da disse Indkomster med Patroni

Samtykke skal reguleres saaledes, at de paa ingen Maade kan have Ind-

flydelse i nogen Examen, og blive til muelig Lettelse for de Studerende;

Hvad ellers endnu viidere Examinatoram Forhold vod disse Examina kunde

være angaaende, dette forbeholde Vi Os at fastsætte i en besynderlig In-

struction, som for enhver af bemeldte Examina skal udfærdiges.

§ 9. Ved den Theologiske Examen iagttages alt det, som her oven

for om alle Embeds Examina er anordnet, og bør alle, der melde sig til

denne Examen, have hørt Collegia over de vigtigste Deele af den Theologiske

Kundskab, især naar de have opholdt sig i Kiøbenhavn, eller endog nydt

Academiske Ucneficia.

§ 10. Ved denne Examen skal herefter ikke meere, som hidindtil

skeet er, angives til en vis Characteer, eller visse Bøger af Bibelen, eller

endre Deele af den Theologiske Kundskab; men alle Candidater skal uden

Forskiel, prøves i alt, hvad der hører til det Theologiske Studium, og ud-

fordres til vel at forestaae et geistligt Embede; og hvad Characteer enhver

kan erholde, dette skal af Examinatoribus afgiores, efter den større eller

mindre Grundighed og Fuldstændighed, som han viiscr i sin Kundskab. Og
derfor skal alle, der stille sig til Theologisk Examen, giøre Recde for:

a) Om de have lagt en saa god Grund i den Theorctiske og Practiske

Philosophie, at de have rigtige og sammenhængende Begreber i Læren om
0*
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May 7. den menneskelige Siel, i den naturlige Theologie, Moralitetens Grunde og

den Philosopkiske Moral, saa og om disse Kundskabers Anvendelse og Brug

i Theologien og Christendommen.

o) Hvad Fremgang de have giort i begge Grund-Sprogene, det He-

braiske saavel som det Græske, hvilket de have at beviise ved nogle Steder,

som dem forelægges af det gamle og nye Testamente; om deres Exegetiske

Kundskab er saaledes beskaffen, at de kiende baade de Grundsætninger og

Eegler, hvorefter Skriften bør forklares, dens Talebrug og hvert Steds rigtige

Meening bestemmes, og hvad Kilder og Hielpemidler dertil kan bruges, hvor

de da ligeledes have at giore Prøve ved at forklare Bibelske Steder, især af

det nye Testamente, og hvis Indhold er Keligionen • og Lærdommen selv

angaaende.

c) Om de have fattet Theologiens Theoretiske Deel saaledes, at de

have Kigtighed og Nøjagtighed i Begrebene, samt Indsigt i Sandhedernes

Sammenhæng, og at de kiende den rette Beviise-Maade efter Skriften; lige-

saa om de have Kundskab om de betydeligste Tvivl og Stridigheder i Keli-

gionen, og hvordan den christelige Keligions Sandhed, samt Skriftens gud-

dommelige Anseelse, saavelsom og de enkelte Lærdomme og Sætninger, bør

imod Indvendingerne besvares.

d) Om de og forstaae Theologiens practiske Deele og den christelige

Moral, og kan viise hver Theologisk Lærdoms Vigtighed og dens practiske

Anvendelse, samt om de have rigtig og fuldstændig Kundskab om den

christelige Forbedring og de enkelte Pligter, sammes Grunde og Midlerne til

at efterkomme dem ; ligesaa om de kiende de almindelige Homiletiske Regler,

og hvad der hører til en god Prædike-Maade ; endelig

e) Om de have den fornødne Kundskab om Religionens Historie, saale-

des som den af det gamle Testamentes Skrifter uddrages og oplyses ; om den

christelige Troes Oprindelse og første Udbreedelse ; om Hoved-Forandringerne

og de vigtigste Tildragelser i den christelige Kirke; om Reformationen, samt

den Evangeliske Kirkes Symboliske Bøger og dens Indretning her i Rigerne.

I alle disse Ting skal Candidaterne nøye prøves, og maae ingen an-

tages, som viiser sig gandske ukyndig i nogen af disse Kundskaber, især om
han er gandske uskikket til rigtig at forklare den hellige Skrift, og deraf at

uddrage Religionens Lærdomme.

Ligesom en eller anden i alt dette viser større eller mindre Duelig-

hed, eller og en besynderlig god og udbredt Indsigt og Færdighed, tillægges

ham sin Characteer, efter Examinatorum fleeste Stemmer, nemlig: Laudabilis,

eller Haud illaudabilis, eller Non contemnendus.

§ 11. Efterat saaledes den Theologiske Examen baade ved skriftlige

og mundtlige Spørgsmaale hver Gang er endt, skal Candidati ogsaa ud-

arbeyde og holde deres Dimis- eller Prøve-Prædiken, for hvilken Pligt ingen,

der i Tiiden attraaer et Præste-Embede, skal befries; Kun hvad Islænderne

angaaer, naar disse ikke søge Befordring uden i deres Fædreneland, skal

det være nok, at de fremlægge en skreven Dansk Prøve-Prædiken. I

øvrigt skal det herefter ikke være tilladt, at Candidaterne opsætte deres

Dimis-Prædiken længere, og ofte indtil de blive kaldede, hvilket, som en

Misbrug, hermed gandske skal afskaffes; Derimod disse Prædikener stedse
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forbindes med Examcn, og holdes i det sceneste inden en Maanod, efterat May 7.

samme hver Gang er endt.

De skal herefter holdes i Regentz-Kirken , hvor det Theologiske Fa-

caltet kan lade fleere prædike efter hinanden, paa visse dertil beqvemme

t)age, og skal derved i det mindste tvende Professores af det Theologiske .

Facilitet 0£ en af de andre Tilforordnede være tilstede.

Ligesom der bor sees nøye paa disse Prædikeners Udarbeydelse, saa-

vcl som deres udvortes Foredrag, efter det som af enhver til den Tiid kan

fordres; saa skal ogsaa sørges for* at vedligeholde al Orden og Anstændig-

hed ved Handlingen selv, mod en passende Straf for dem, som herimod

skulde forsee sig. For den aflagte Prøve-Prædiken skal ligeledes gives og i

Facultetets Attest anføres en særdeles Characteer, hvilken dog ikke skal

komme i Betragtning", uden alleene til en Candidats desto snarere Be-

fordring.

§ 12. Denne Vor allernaadigste Anordning om Examcn Theologicum

skal strax iværksættes, og maae der fra nu af ikke examineres anderledes,

end efter denne Forskrift; men dersom der skulde være Studerende, der ikke

endnu have naaet den ommeldte Kundskab, og alligevel, formedelst de Bene-

ficiet, de nyde ved Universitetet, ere forbundne til i en vis Tiid at tage

denne Examen, skal det være dem tilladt denne første Gang at udsætte

samme.

§ 13. Som Vi ved denne Indretning med den Theologiske Examen

have til Hensigt, at Religionen og Kirken skal blive forsynede med Mænd af

tilstrækkelig Duelighed og grundig Indsigt, saa ville Vi og allernaadigst, at

derpaa skal nøye agtes ved Candidaternes Befordring; og maae herefter ingen

til noget geistligt Embede blive Os foreslaaet, eller af andre dertil valgt,

eller kaldet, førend han fremlægger det her oven for anordnede Testimonium

af Facultetet for denne sin overstandne Examen.

Ogsaa skal herefter Classiftcationcn af de Præste-Kald, hvortil Candi-

iati Thedlogiæ kan kaldes, indrettes efter de tre forskiellige Characterer ved

Examen saaledes, at alleene den, som haver erholdt den bedste Characteer,

ved sin første Befordring skal kunde melde sig til et Kald, som i Cancclliet

er anslaaet for 300 Rdlr. og derover;

Til de Kald, som ere anslagne for 150 til 200 Rdlr. tillades dem,

som have erholdt den næst beste Characteer, at melde sig; og de Kald, som
ere ringere, kan søges af dem, der ikkuns have faaet den sidste Characteer,

Og, om nogen end haver været Personel-Capellan, skal dette herefter ikke

give ham Fortrin, uden for de Candidater, der in Examine med samme
Characteer ere aflagte, som han, og dette ikke, uden han som Personel-

Capelian haver tient i det mindste i 6 Aar.

Vi ville og, at der overalt skal agtes paa de Theologiske Candidaters

ogsaa efter deres Examen fortsatte Fliid, samt Oveise i at prædike og

catechisere, og deres øvrige Forhold, om hvilket alt de have at fremlægge

Beviis, naar de anholde om et geistligt Embede; hvorimod de da, naar de

med alle disse Vidnesbyrd ere forsynede, kan vente at komme i allernådigst

Betragtning til Befordring, i hvad Stift de ellers have opholdt sig.

Alt dette ville Vi skal iagttages i de Forestillinger, der giores Os om,
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May 7. Præste-Embcders Besættelse, ligesom og alle, der have Ret at foreslaee, at

vælge og at kalde til geistlige Embeder, efter denne heele her fastsatte

Orden i Fremtiiden have at rette sig.

§ 14. Alle de Candidater, der nu allereede, efter de forhen ergangne

Anordninger og derudi fastsatte Regler ere examinerede, kan fremdeeles

vente Befordring, efter den høyere eller ringere Characteer, de have erholdet

in Examine, dog imod at alle, inden et halvt Aars Forløb efter denne For-

ordnings Publication skal holde den anordnede Prøve-Prædiken, og erhverve

sig det Theologiske Facilitets Testimonium, da de ellers ikke maae foreslaaes

eller kaldes. Skulde nogen uden for Siellands Stift, formedelst en alt for

lang Reyse, han derfor maatte giøre til Kiøbenhavn, eller andre lovlige Om-
stændigheder, ikke see sig i Stand til at komme herhid, da skal ham for-

undes Friehed til at aflægge i den formeldte Tiid samme Prædiken for

Stiftets Biskop, hvorved da iagttages, hvad i slige Tilfælde pleyer at skee.

§ 15. Ved Examen Juridicum iagttages fra nu af alt det, som her

oven for om alle Embeds Examina i Almindelighed er anordnet; og skal

ligeledes de ved samme anbefalede skriftlige Spørgsmaale indrettes saaledes,

at Examinandus besvarer samme paa Latin, ligesom de ham forelægges af

alle Deele i den juridiske Videnskab, og desuden paa Dansk udarbeyder et

Specimen }>racticum, hvortil ingen Bog tilstaaes ham at benytte sig af, uden

alleene Loven og Forordningerne. Naar da derefter Candidaten stedes til den

mundtlige Prøve, skal derved over Jus Naturæ S Gentium, Jus publicum

Universale, samt Danicum S Germanicum, Jus Romano Germanicum, og

sammes Forskiellighed eller Overeensstemmelse med Jus patrium, examineres

paa Latin; men i Henseende til den Danske Ret især kan det være lige-

gyldigt, om Examinandus besvarer de ham opgivne Spørsmaale paa Latin

eller Dansk.

§ 16. Foruden at ingen Candidat stedes til denne Juridiske Examen,

førend han allereede haver været prøvet in Philosophicis & Mathematicis, i

Sprogene, fornemmelig Latiniteten og Historien, efter det, som her oven for

derom er fastsat, skal og enhver Studiosus juris i denne Examen af en

Professor Historiarum examineres in notitia Statuum Europæ og i Særdeles-

hed i Kundskaben om de Danske Staters naturlige og Politiske Forfatning.

§ 17. Efter den større eller mindre Kundskab, som Candidaterne i

alle disse Videnskaber have udviist, tilkiendes dem Characteeren , som fast-

sættes efter de fleeste Vota af Professorerne og øvrige Tilforordnede, Lauda-

bilis, Haud illaudabilis eller Non contemnendus ; men hvis nogen i denne

Examen viiser sig ukyndig in Jurc Naturæ eller ikke vel forstaaer den

Danske og Norske Lov og Rettergangs-Maade, samt den meest brugelige

juridiske Terminolog ie, bør han som uduelig afviises uden Characteer. Ellers

meddeles enhver juridisk Candidat, som i Examen bliver antaget, Facultetets

Testimonium, som skal udstedes gratis og paa ustemplet Papiir, ligesom ved

de andre Embeds Examina, og i samme anføres saavel enhvers Characteer

for Examen, som og hvad Duelighed han i alle Videnskaber, og i en eller

anden Videnskab i Særdeleshed kan have udviist, samt hvorledes Examina-

tores have funden det af ham udarbeydede Specimeu practicum. Dette

Testimonium^ som af hver Candidatus juris skal fremlægges, førend han
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nogentiid maae forcslaacs eller beskikkes til noget Embede, skal siden ogsaa May 7.

indrykkes i hans Testimonium publicum
)
som gives af Universitetet, og som

enhver Candidatus juris skal være forbunden til at løse, naar han forlader

Arildemiet, og forend han nogen Tiid kan faae Bestalling til noget Embede.

§ 18. Vi ville allernaadigst , at ved alle de Beticninger og Embeder,

hvor Lovkyndighed udfordres , fornemmelig skal sees paa dem , der i denne

Examen vel have beviist deres Duelighed; og, som det allereede før haver

været fastsat, at til vigtige Procurator- og Dommer-Embeder ingen skal

foreslaaes eller beskikkes, uden han i den latinske juridiske Examen er kiendt

Laudabilis saa skal det ogsaa herefter derved forblive, og hverken til saa-

danne Embeder eller og til Stiftamtmandskaber , eller til Politie-Mester-Em-

bedet i Kiobenhavn, foreslaaes eller beskikkes nogen, som ikke er kiendt

Laudabilis i bemeldte Examen, enten ved Kiobenhavns Universitet, eller, om
han haver studeret ved Sorøe-Acadeinie, da i den juridiske Examen, som der

holdes. Og, for at denne sidste Examen i alle Maader kan have samme
Tilforladelighed, som den i Kiobenhavn, saa ville vi allernaadigst befale

Vedkommende, at ved samme, foruden de examinerende Professores, ogsaa

Ober-Hof-Mesteren og en anden anseelig Embedsmand altiid skal være nær-

værende, og tillige med Professorerne votere om Characteren.

§ 19. Den hidtil brugelige Danske Juridiske Examen skal fremdeles

vedblive; og skal enhver, som dertil stiller sig, ligeledes udarbeyde et Speci-

men praeticum paa Dansk under en Examinaiors Opsigt, hvorved ham heller

ikke tillades andre Bøger, end alleene Loven og Forordningerne.

I øvrigt forholdes med denne Examen herefter, ligesom dens Indret-

ning hidindtil haver været befalet; dog skal ved samme kuns gives de tvende

Caracterer: Bcqvcm, og Ei ubeqvem. Hvo, som ikke findes i Naturens Ret

og den øvrige Lovkyndighed saa vel grundet, at han kan fortiene den sidste

af disse Characterer, skal som uduelig afviises uden Characteer; og maae
ingen erholde noget Dommer-Embede, ey heller noget Politie-Mester- eller

Foged-Embede i Norge, uden at have vel overstaaet i det mindste den

Danske juridiske Examen. I øvrigt skal baade denne og den latinske juridiske

Examen holdes 4re Gange om Aaret, og ikke oftere, paa det at saavel

Professores, som og de andre Tilforordnede uden Hinder dertil kan samles.

§ 20. Hvad her oven for om alle Embeds Examina i Almindelighed

er anordnet, ogsaa i Henseende til den forud gaaende Prøve in Philosophicis

og Sprogene, det samme gielder og om Examen Medicum, hvilken ligeledes

fra nu af skal holdes baade skriftlig og mundtlig; og ved den skriftlige

Prøve skal hver Examinandiis, Dagen for den mundtlige Examen, i en Exa-

mmatørs Huus, uden Hielp af Bøger, ey alleene, som hidtil, udarbeyde en

Casum Medicum, men og skriftlig besvare nogle vigtige Spørsmaale af alle

de Videnskaber, i hvilke han ved denne Examen haver at beviise sin Duelig-

hedj Og skal baade denne Casus Medicus og de skriftlige Spørsmaale af

'i'
1 examinerende Professorer, efter fælles Overlæg, bestemmes; dog bliver det

ufornødent, at Candidaten paa nu brugelig Maadc resolvere i Casum Medi-
'"/,/

, naar han for at faae Adgang til en desbedre Characteer har bragt det

saa vidt i sin erhvervede Kundskabs Anvendelse, at han kan underkaste sig

practisk Prove i et eller andet Hospital. Ved denne Prøve haver da Candi-
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May 7. datcn for vedkommende Professor eller Hospitals-Medicus at fremlægge en

af ham forfattet Ilistoriam morbi, hvori indbefattes den heele Cuur-Methode

og Forandringerne med hver ham anviist Patient, hvilket med vedkommende

Medin Attest indleveres til Examinatorcs
,

paa det ved deres Sporsmaale

over Sygdommene, Candidatens saavel Theoretiske, som Practiske Indsigt

kan erfares, og Censuren derefter indrettes. Skulde Examin-mdi forekomme,

der vare veyledede af andre graduerede Pradicis, og ey havde Tiid at af-

lægge deres Clinico- Practishe Prøve paa den her foreskrevne Maade, da, naar

disse medbringe ordentlige Dag-Journaler over endeel af de Syge, de enten

selv have behandlet, eller seet behandle, attesteret af den Medico, som haver

anført dem til Praxin Clinicam, og naar de for disse Syges Behandling

trøste dem til at giøre grundigen Eeede for Vedkommende, kan deres Prøve

i et eller andet Hospital saa indskrænkes, at den skeer i 1 eller 2 Dage,

alleene ved at lade dem selv undersøge de Syges Tilstand, tilkiendegive

Sygdommen og Behandlings-Maaden , og derved kortelig viise, at de ere

øvede i at undersøge, bedomme og behandle Sygdomme.

§ 21. Naar en Candidat, efter disse Prøvelser og de af ham be-

svarede skriftlige Sporsmaale, stedes til den mundtlige Examen, skal han end

viidere prøves i alle Medicinens Deele, og dermed forbundne Videnskaber;

og skal den mundtlige Examen være baade theoretisk og practisk, som begge

holdes paa een Dag, allerhelst da et og andet, formedelst den allerede i

Forveyen aflagte Prøve og de besvarede skriftlige Spørsmaale, uden Skade

for Hoved-Sagen, vil kunde afkortes; Dog skal alle Examinandi tillige vel

prøves in Anatomicis & Chirurgicis, samt i Physih og Chymie, og hvis

nogen tilkommende Medicus tillige vil lade sig bruge som Accoucheur, da

skal han og i denne Kunst beviise sin Fremgang ved Examen, og dette med

anføres i det Testimonium, som over samme, ligesom over de øvrige Embeds

Examina, udstedes, og siden indføres i det sædvanlige Testimonium publicum,

som Candidati Medicinæ, ligesaavel som alle andre Studiosi ved Kiøbenhavns

Universitet, skal være forbundne til at tage og fremlægge.

§ 22. Da den Medicinske Examen giver en Candidat Licentiam til

at øve Praxin Medicam, og altsaa i den Henseende er overmaade vigtig, saa

ville Vi alle Vedkommende have alvorligen anbefalet, nøye at paasee, at

ingen uduelig ved denne Examen bliver antagen, og de høyere Characterer

Laudabilis og Ilaud illaudabilis ingen bliver tilkiendt, uden han vel haver

fortient samme ved udviist Indsigt og -Øvelse i alle Medicinens Deele og

dermed forbundne Videnskaber.

Og skal ingen kunde vente sig Adgang til Physicater og vigtige Me-

dicinske Embeder, uden han haver faaet en af disse høyere Characterer, og

skal altiid den, som haver viist større Duelighed og Lærdom, dertil frem for

andre komme i Betragtning.

§ 23. Den her oven for befalede Examen for Skole-Lærerne skal fra

nu af alle være forbundne til at underkaste sig, der ønske at befordres til

Kectorater, eller Conrectorater ved de offentlige Skoler i begge Kigerne; og

skal ved samme Examen examineres af en Theologus, en Professor Philoso-

phiæ, en Professor Maihescos, en Professor i det Latinske, en i det Græske

og en i det Ebraiske, samt en Professor i Historien; og forholdes dermed,
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ligesom med alle øvrige Embeds Examina, efter det, som derom i Alminde- M tay 7.

lighed her oven for er anordnet.

§ 24. Ved denne Examen skal især nøye paaagtes:

a) Om Examinandi i Sprogene have den til deres Bestemmelse for-

nødne meere udbredte Kundskab og en Færdighed i at læse og fortolke gamle

Skrifter med Indsigt, Smag og Kritik.

b) Om de i Philosophie, Mathematik, Historie og Geographie, saavel

som den naturlige og aabenbarede Theologie, besidde de fornødne Indsigter,

til deri vel at kunne underviise og anføre Ungdommen.

c) Om de have de til Underviisning nødvendige didactiske Gaver,

hvilket skal prøves ved at lade dem igiennemgaae med et par Disciple af

Skolen visse fremlagte Stykker, deels af Auctorerne, deels af forbemeldte

Videnskaber.

§ 25. Til denne Examen gives ikkun tvende Characterer: Laudabilis

og Iland iUaudabilis, og endog den sidste tillægges ingen, uden han viiser

god Kundskab og Færdighed ved alle her oven for anførte Prøver. De i

denne Examen duelig befundne Candidater, Laudabiles nemlig og Iland

illaudabiles, skal derved uden viidere Examen eller Conference have Licentiam

disputandi pro gradu Magistri, eller Doctoris Philosophice ; Derimod alle

andre, der attraae samme Værdighed, først examineres i deres philosophiske

og philologiske Hoved-Videnskab af vedkommende Professores. I Henseende

til AUestatum for denne sidst bemeldte Examen og Testimonium puMicum,

forholdes det, ligesom om de øvrige Embeds Examina er anordnet.

V. Capitel. Om de Academiske Værdigheder.

§ 1. Vi ville aliernaadigst, at Universitetet fremdeles skal beholde

Ret til, efter Fortieneste at uddeele Honorés & Jura Doctoratus & Magi-

steriij dog saaledes, at dette skeer til Universitetete Ære og Videnskabernes

Forfremmelse. Til den Ende skal disse Værdigheder ikke tilbydes nogen, i

hvad Embede han og maatte være, uden han ved Skrifter haver beviist for-

trinlig Lærdom og Duelighed i den Videnskab, hvoraf han skal nævnes

Doctor eller Magister ; Og hvis nogen begierer en eller anden af disse Vær-

digheder, skal han derom indgive sit skriftlige Petitum til vedkommende

Facultet, hvor han haver at anføre de Aarsager, der bevæge ham til at an-

søge disse Honorés, og give Beretning om sine Studia og lærde Arbeyder.

I det Facultet, hvor Procantzleren selv er, bliver dette Petitum til

ham at indgive, ellers til den, som i hvert Facultet er den første Professor;

men hvad Beslutning et Facultet derover efter de fleeste Stemmer haver

fattet, skal tilligemed de Grunde, hvorefter den begierte Værdighed enten er

tilstaaet eller nægtet, meddeeles Procantzleren, som forelægger Patronum

Universitatis samme til behørig Stadfæstelse ; hvilket sidste ved alle Promo-

tioner eller anden Academisk offentlig Actus og Solennitet er at iagttage, og

forholdes dermed i et og alt efter det, som allereede i Procantzlerens In-

struction er befalet.

Ligesaa skal og enhver, som promoveres til nogen Doctor- eller Ma-
gister-Grad, forud indsende sin Inautøural-Dissertuiion, førend den bliver

trykt, paa hvilken vodkommende Facultet haver at tegne, om det haver

Normer f. Univ. II. 10
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May 7. fundet samme værdig til at komme for Lyset, hvilken Paategning da tillige

skal trykkes.

§ 2. De, som begiere Doctor-Graden i Theologien og Lovkyndigheden,

og endnu ikke ere i de betydelige Embeder, som foruden deres bekiendte

Lærdom kunde give dem Adgang til disse Værdigheder, skal være forbundne

til, forst at skrive og in Cathedra inferiori at forsvare en Dissertation pro

licentia, hvilken ligeledes forud, paa ovenanførte Maade af vedkommende

Facultet skal approberes; og da kan de ligeledes skrive og disputere pro gradu.

§ 3. Til Gradum Doctoratus in Medicina stedes ingen, uden han

in Examine Medico haver beviist fortrinlig Indsigt og Duelighed, og end

meere beviiser sin grundige Lærdom i en af ham selv forfattet Dissertation,

hvilken Facultetet haver at undersøge og paa samme tegne sin Approbation,

inden den offentlig bliver forsvaret.

§ 4. Naar nogen Candidat, foruden dem, der ved den her oven for

anordnede Examen for Skole-Lærerne dertil have forhvervet sig Eettighed,

attraae Magisterium eller Doctoratum Philosophiæ, skal han i sit derom ind-

givende Petitum angive den Hoved-Videnskab, som han i Særdeleshed haver

dyrket, det være sig Philosophie, eller Mathematik, eller Historie, eller La-

tinsk og Græsk, eller og Orientalsk Sprogkyndighed og Litteratur; I hvilken

Hoved-Videnskab og de til sammes Erudition henhørende Kundskaber han

ved den brugelige Magister-Conferentz fornemmelig skal prøves. Dog maae

ingen blive Magister Artium & Philosophiæ Doctor, med mindre han viiser

god Kundskab i Philosophien , samt in Latinis og Græcis, hvad og ellers

hans besynderlige Roveå-Studium kan være. Dagen til denne Conference

tilmeldes Procantzleren i rette Tiid, ligesom ved alle Examina er befalet, og

skal til samme det heele Philosophiske Facultet paa een Gang være forsamlet,

og alle give deres Stemmer, efter det, de ved denne Prøvelse have hørt, om
de end ikke alle selv have examineret. I øvrigt holdes denne Conference paa

samme Maade, som alle Embeds Examina. De som blive antagne til at

erholde denne Værdighed, have at udarbeyde og in Cathedra inferiori at

forsvare en Dissertation, som forud indsendes til Facultetet, og i sammes

Navn paategnes, hvorimod det hidindtil brugelige Specimen ex tempore kan

bortfalde.

§ 5. Enhver Promotion forrettes af
(

den Professor, som den Tiid er

Decanus i Facultetet, hvis han selv haver den Værdighed, som der skal

meddeeles, eller i andet Fald af en anden Professor i samme Facultet, som

selv er promotus. Ved Handlingen begierer Promotor Tilladelse dertil af

Procantzleren, om han er nærværende, som derpaa offentlig svarer i Patroni

og Senatus Academici Navn. Til hver, som saaledes er promoveret til Doctor

eller Magister, udstedes et ordentligt Diploma, som Universitetets Bogtrykker

haver at trykke uden Betaling. Hertil skal hvert Facultet gjøre et Udkast

saaledes, som det for alle Tilfælde kan være passende, hvilket indleveres Pro-

cantzleren, som derover indhenter Patroni Samtykke; Ligesaa skal i hvert

saadant Diploma anføres Patroni og IVocancellarii Navn, ligesom dette skeer

i Programmerne. Udgifterne ved slige Promotioner skal indrettes saa ringe,

som mueligt; og haver Procantzleren i den Henseende at foranstalte det for-

nødne, efter Overlæg med vedkommende Faculteter.



75 1788.

§ 6. Fremmede kan ogsaa, om de det begiere, ved Kiøbenhavns May 7.

Universitet, efter samme her oven for foreskrevne Regler, promoveres til do

anførte Værdigheder, naar de fremlægge tilstrækkelige Beviiser for deres

Lærdom og ustraffelige Levnet ; og hvis de ville blive Licentiati eller Doctores

Theologice, da tillige gotgiore, at de bekiende sig til den Evangeliske Kirkes

reene og uforfalskede Lærdom.

§ 7. Samtlige Doctorcs og Magisiri skal have og beholde de Frieheder og

Rettigheder, som dem hidindtil have været allernaadigst forundte; ligesom

og de, der paa den foreskrevne Maade have erholdet en eller anden Acade-

misk Værdighed, altiid skal komme, enhver i sit Fag, i besynderlig Betragt-

ning til Embeder, hvortil Kundskab og Lærdom udfordres.

§ 8. Til alle Promotioner, ligesom og til andre offentlige Academiske

Actus og Solenniteter , udstedes Programmata i Universitetets Navn, hvilke

efter den hidindtil indførte Brug, for det første og indtil viidere, skal skrives

af Sccrctario Consistorii; Dog, at den bedre Indretning ved samme, som i

Procantzlerens Instruction er befalet og allereede begyndt, nu herefter be-

standig vedligeholdes, og den saa kaldede Lapidar-Stiil gandske ophorer i

saadanne egentlige Academiske Afhandlinger; da denne alleene skal have

Sted i korte Anmeldelser, naar engang ved en hastig indtreffende Actus

Tiiden skulde være for kort til at skrive en ordentlig Afhandling.

VI. Capitel. Om de Beneficia og Stipendiet, der findes ved

Kiøbenhavns Universitet.

§ 1. Som Vort Universitet i Kiøbenhavn er forsynet med anseelige

Legat is og Stipendiis
,
saa have Vi herved alvorlig villet have igientaget den

af Vores Hoysalige Forfædre og af Os Selv givne Befaling, at alle disse

Stiftelser anvendes til deres rette Hensigt, og i Overeensstemmelse med de

derom oprettede Fundationer, til Gavn og sand Nytte for al Slags Kundskab

og Lærdom; Og befale Vi i Særdeleshed Vores Procantzler herover at vaage,

at denne Vor allernaadigste Villie i alle Henseender bliver efterkommet.

§ 2. Da Vor Hensigt er, at de Stipendia som egentlig ere bestemte

til Understøttelse for de Studerende, ikke bortgives til andre, end dem, som

tillige ere værdige og trængende; saa have Vi allernaadigst besluttet at gløre

følgende Reglement, som herved til bestandig Efterlevelse fastsættes om alle

Stipendia, som under Universitetets Forvaltning ere henlagte:

1) Overhovedet maae ingen nyde de saa kaldte Oplags-Penge fra

Skolen, eller noget Stipendium ved Universitetet, uden det er vist, at han

med stadig Fliid bivaaner Forelæsninger, samt i al anden Maade viiser sig

flittig og skikkelig i sin Opførsel, hvilket nøye skal paasees af alle Ved-

kommende.

2) For at skaffe de fattige Studentere, som viise Lyst og Duelighed

til at erhverve sig Kundskab og Lærdom, i rette Tiid den Understøttelse,

hvortil de trænge, skal det være tilladt, at en Student, som i den offentlige

Emmen Artium haver faaet i det mindste Haud illaudabilem
,
og siden ved

tilstrækkelige Beviiser kan gotgiøre, at han i det første halve Aar flittig

haver hørt Professorum Gollegia, ogsaa at han er trængende, og ikke haver

Oplags-Penge fra Skolen, da erholder en Plads paa Communitetet, ligesom

dertil kan være Leylighed; Dog under den udtrykkelige Betingelse, at en

10*
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May 7. saadan ved næste Examen Fhilosophicum forhverver sig i det mindste llaad

illaudabikmj da han ellers igien mister denne Velgierning, og en anden i

hans Sted antages.

3) Paa det at denne Foranstaltning med Tiiden desto vissere kan

blive iværksat, ville Vi, at fra nu af alle Studiosi, der begiere Plads paa

Communitetet og Regentzen, skal melde sig hos Procantzleren, og for ham
fremlægge de behørige Beviiser, at de ere qvalificerede til at nyde disse

Beneficia; Ligesom og Provsten skal tilmelde Procantzleren de leedige

Pladser, saasnart de ere vacanie, hvor han da tillige i sin Tour kan foreslaae

de ham bekiendte trængende og duelige Subjecta, hvorefter Procantzleren

omsender den heele Fortegnelse til det Theologiske Facultet, at deri enhver

kan give sin Stemme til Pladsernes Besættelse, da alleene samtlige Frofes-

sores Theologiæ Ordinarii, Biskoppen i Sielland undtagen, fremdeles skal be-

holde Jus denominandi, men Provsten i sin Tour skal have alleene Jus

proponendi, og bør han ingenlunde antage nogen til Communitetet og Re-

gentzen, eller tilvende en Studiosus noget af sammes Fordeele, forend ham
Facultetets Denomination og Beslutning af Procantzleren er bleven tilmeldet.

I øvrigt skal det ved Udmeldelsen paaagtes, at den ommeldte tidlige Under-

støttelse, saasnart mueligt, kan komme i Stand.

4) Ingen maae foruden Communitet ogsaa erholde Regentzen, eller

WalJcendorphs, eller Elersens Gollegium ; med mindre han i den philosophiske

Examen haver erholdt Haud illaiidabilem baade for de philosophiske Viden-

skaber og Sprogene; Og ingen maae udnævnes eller antages til Regentzen,

uden han allereede er Alumnus Gommunitatis , hvorefter alle Vedkommende

have at rette sig.

I øvrigt skal den Regel, at enhver kun maae nyde Plads paa et af

Collegiis, herefter ogsaa gielde for Regentzen, saa at, om nogen Studiosus

søger og erholder Plads paa Regentzen, hvis Fordeele nu omtrent ere lige

store med dem paa WalkendorpJis eller Elersens Gollegio, skal han dermed

lade sig nøye, og ikke siden paa et af de andre Collegiis antages over den

Tiid, som i det følgende No. allernaadigst bestemmes.

5) Til at nyde Communitetet og Regentzen, eller et andet Gollegium

eller Stipendium, hvor Fundatzen tillader det, i 5 Aar, skal udfordres, at en

i den Philosophiske Examen, saavel in Philosophids ,
som for Sprogene, er

kiendt Laudabilis) men til Borlæns Gollegium, eller et af de større Stipen-

diis, der overstiger 50 Rdlr., maa slet ingen antages, uden at havo erholdet

samme beste Characteer i den philosophiske Examen; Og hvor private Stif-

telser tilstede nogen Studiosus forud Adgang til samme, da skal han dog

derefter, i det længste inden eet Aars Forløb, paa samme Maade dertil viise

sig værdig, da han ellers ikke maae beholde dem; men en anden meere

værdig i hans Sted antages.

I øvrigt skal 5 Aar være den længste Tiid, at nogen kan have Plads

paa Collegiis. saa at, om han allereede paa nogen Tiid haver været paa Re-

gentzen, og for sin udviiste Duelighed fortiener Plads paa et bedre Collegio,

kortes ham i de 5 Aar saa meget, som han allereede haver nydt Plads paa

Regentzen; Dog undtages herfra de Studiosi Medicince, som have Plads paa

Elersens Collegio, og efter Fundationen have Ret til at forblive der noget
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længere; Dog maae de i saa Fald ikke tillige have Bctiening eller Plads og May 7.

Indkomster andetsteds, hvilket over alt ikke i noget Tilfælde maae tillades;

men saasnart en andensteds bliver forsørget, bør han forlade Pladsen i de

Academiske Stipendiis, paa det at der igien kan blive Leylighed for dem,

der meere behøve saadan Understøttelse.

6) Til de philologiske Pladser paa Collegiis antages ingen, uden han

er vel bekiendt for udmærket Kundskab og Færdighed i de samme Sprog,

til hvis Studium saadanne Pladser ere henlagte, og deri haver faaet Laudet-

bilem ved den philosophiske Examen, hvorom han bør fremlægge Vedkom-

mendes Attest; Ogsaa, hvor Pladserne til en anden Videnskab i Særdeleshed

ere henlagte, bør den, som dertil antages, allereede være bekiendt for be-

synderlig Fliid og Fremgang derudi. Derimod eftergives den i visse Stif-

telser for Jurister og Medici fastsatte Examen Thcologicmn, hvilken i nu

værende Tiid er gandske anderledes indrettet, end før haver været, og derfor

ikke med Billighed kan paalægges dem, der aldrig vil attraae geistlige Em-
beder; men, for dog at opfylde Stifternes Hensigt i denne Post, skal disse

Studiosi Jitris eller Medicinæ, naar de søge Plads i et saadant Siipendio,

lade sig privettim af en Theologo prøve, om de have grundig Kundskab i

Keligionen og Christendommen, og derom fremlægge hans Vidnesbyrd.

7) Saalænge en Studiosus nyder Beneficiet, bør han ved Universitetet

flittig dyrke sine Studia, ved at høre Forelæsninger, og aflægge de befalede

Prøver og Specimina, samt altiid viise et gudeligt og anstændigt Forhold;

Ligesom og samtlige Alumni Stipcndioritm i den Tiid, de nyde samme, skal

være forpligtede til vel at fortsette og ende deres Hoveå-Stttdium ved Aca-

demiet, og beviise det i de dertil anordnede Embeds Examina. Dersom

nogen, som nyder Stipendiet og Collegia, staaer sig maadelig i en af disse

Examina, og kun erholder Non contemnendum, bør han ingenlunde længere

beholde de ham forundte Beneficia.

8) Hvor Fundationerne fastsætte en Revers, hvorved Stipendiarii for-

pligtes til at tilbagebetale, hvad de have nydt, hvis de ikke opfylde de med
Stipendiis forbundne Forskrifter, da skal dette nøye paaagtes i Overens-

stemmelse med det, som her oven for er fastsat om Stipendiariorum Pligter.

9) Til at nyde Reyse-Stipendiet eller nogen af andre større Beneficiis,

hvis aarlige Fordeel er 100 Rdlr. og derover, maae aldeles ingen antages,

med mindre han, foruden de for alle Stipendiet majora ovenanførte Bcqvisita,

ogsaa haver vel fuldendt sin Cursum ved Academiet, og i den sidste Examen
erholdet Lauddbilem] samt giort sig saaledes bekiendt, at der kan være sær-

deles god Formodning om hans viidere Fremgang i Videnskaberne til Fædrene-

landets Gavn og Ære.

10) Paa det at der kan haves desto større Vished om alle disse Vel-

gierningers rette Anvendelse, skal hver Vacance i et CoUeghtm eller andre

betydelige Stipendiis offentlig opslaaes, for at alle, der have de foreskrevne

Egenskaber, dertil kan melde sig, hvilke alle skal forestilles af vedkommende
Ephorus, eller af Familien, hvor denne haver jus nominandi (0 proponendi,

og af samtlige Compttentere udvælges de meest duelige og mecst trængende,

uden al anden Betragtning. Og hvor en privat Stiftelse udtrykkelig giver en

eller anden alleeno jus denominandi til Academiske Stipendiet, bør han dog
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May 7. ikke øve det uden efter disse Forskrifter, da det aldeles ikke er at formode,

at nogen Gave er bestemt til at befordre Efterladenhed og Forsømmelse i

Studeringerne, eller og anden Uskikkeliglied. Derfor skal det hver Gang af

Vedkommende tilmeldes Procantzleren , hvo der er udnævnt, og paa hvilke

Grunde det er skeet; Og ingen Denomination bør gielde, som strider imod

Fundationerne og de her fastsatte Kegler. Overalt haver Procantzleren efter

sit Embeds Pligt at paasee, at dette Reglement i alle Maader nøye bliver

efterlevet.

Hvad ellers øvelserne og Indretningerne ved Communitetet og Re-

gentzen er angaaende, da forbeholde Vi Os nærmere at anordne, hvad For-

bedring ved sarame endnu, siden Vores sidste allernaadigste Fundation, kunde

finde Sted, da det i øvrigt nøye skal paasees, at alle Vedkommende, Fræ-

positus Communitatis og Dccani, saavel som Occonomus og øvrige Betiente

efterkomme de dem paalagte Pligter.

VII. Capitel. Om de Academiske Apparatus, samt Univer-
sitetets Oekonomie og andet derhen hørende.

§ 1. Universitetets Archiv skal bringes i Orden og sættes i saadan

Stand, at de derhen hørende Documenter altiid kan være ved Haanden, og

tiene til Oplysning og Sikkerhed i forekommende Tilfælde, hvorfore det og

skal paasees, at af saadanne Papiirer intet uden Beviis eller til Uvedkom-

mende, eller paa længere Tiid, end tilbørligt er, bliver udlaant, eller for-

kommer, men alt holdes vel forvaret paa behørigt Sted.

§ 2. Med Observatorio , horto botanico, Natural-Samlingen , Theatro

Anatomico og øvrige Apparatus skal bestandig haves god Tilsyn, at alt

dette bliver holdt i den beste Orden og til den meest nyttige Brug, saa at

Vedkommende ere ansvarlige for deres Forvaltning, og i rette Tiid aflægge

Regnskab for det, enhver deraf er betroet; Og skal de, som have noget af

disse Ting under deres Opsigt, derudi ikke efter eget Behag raade eller

giøre Forandringer; men de have deri at rette sig efter de Forskrifter, som

dem ere givne.

§ 3. Dette gielder ogsaa især om Universitetets Bibliothek, hvor

Bibliothecarius og Famulus nøye have at iagttage de dem paaliggende

Pligter.

§ 4. Bibliotheket skal herefter, ligesom hidindtil, staae aabent paa

visse Dage og Tiimer om Ugen, hvilken Tiid af Procantzleren, efter Overlæg

med bibliothccarius og med Patroni Samtykke, nærmere kan fastsættes saa-

ledes, som det kan være meest beqvemt for Studerende, at de kan betiene

sig af den Adgang, som dem er forundt i Bibliotheket, hvor da Famulus

giver enhver de Bøger, han forlanger, der paa Stedet at læse og eftersee;

Thi ingen Studerende maae tage nogen Bog med sig, eller faae den laant af

Bibliotheket uden Attest fra hans privat Præceptor, eller anden paalidelig

Mand, som indestaaer for, at Bøgerne til en vis Tiid leveres uskadte tilbage.

Store Værker udlaanes ikke til Studerende, men maae eftersees paa

Stedet, om nogen af de Studerende forlanger det. Professores kan faae

Bøger til Laans af Bibliotheket imod deres Revers, at de rigtig og uskadt til

en vis Tiid leveres tilbage; Og skal det paasees, at Bøgerne ingensteds blive

liggende over Aar og Dag, og Bibliotheket derved staaer leedigt i et eller
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andet Fag. Skulde nogen, i hvem det end maatte være, befindes at have May 7.

borttaget eller mutileret en Bog, som var Universitetets Bibliothek tilhorende,

skal han derfor alvorlig ansees efter Befindende, endog med Relegation fra

Universitetet.

§ 5. Til Bibliothecarius skal altiid af Consistorio beskikkes en kyn-

dig og lærd Mand, som ikke maae være en af Professoribus Consistoriahbits,

og skal til dette Valg altiid forst indhentes Patroni skriftlige Samtykke; Og

til Famulus Bibliothecæ antages altiid en af de dueligste og skikkeligste

Studiosis, som er beqvem til denne Tieneste.

Begge nyde, foruden det i Universitetets Fundation i aarlig Løn dem

tillagte, ogsaa det, som af Almanak-Pengene og Lcyato Thottiano dem nu

er bleven tildeelt; Og skal Bibliothecarius , foruden den bestandige Paa-

passenhed med Bibliotheket, ogsaa i visse Timer om Ugen give Studiosis

Annisning til at kiende og rigtig at kunne bedomme Bøger og Haand-

skrifter. Han, saavel som under ham Famulus Bibliothecæ bør staae til

Ansvar for Bibliothekets Orden og Vedligeholdelse, og de maae ikke være

fraværende, eller paa nogen Tiid reyse bort, uden Procancellarii Tilladelse.

Skulde en af dem findes forsømmelig i sine Pligter, da indeholdes hans Løn,

efter Procantzlerens Tilsigelse, indtil det er meldt Patrono Universitatis og

foyet viidere Anstalt, efter Befindende.

Hvad Bøgernes Indkiøb angaaer, paa det at samme kan skee ordent-

lig, til Bibliothekets sande Beste og Fordeel, skal Bibliothecarius meddele

Procantzleren Tiid efter anden en Fortegnelse over de Bøger, der mangle,

og ved forefaldende Leylighed kunde kiøbes.

Over denne Fortegnelse indhenter Procantzleren vedkommende Pro-

fessorum Meeninger, hvilke, enhver i sit Fag, tilkiendegive de Bøger, som

de begiere at vorde anskaffede, og som derefter af Bibliothecario besørges

kiøbte, saavidt Bibliothekets Casse kan tillade det, hvorom Procantzleren

ligeledes først lader sig give Beretning.

§ 6. I Stedet for den forhen værende Qoæstor
,
som var en af Pro-

fessoribus skal herefter altiid, ligesom nu allereede indrettet er, med Patroni

Samtykke antages og beskikkes en duelig og vederhæftig Mand uden for

Universitetet, som Fuldmægtig ved Universitetets Quæstorat, til at besørge

sammes Indtægt og Udgift, hvoffore han i rette Tiid aflægger Kegnskab, og

stiller antagelig Caution, samt i alle Maader bliver Consistorio ansvarlig,

efter de Forpligtelser, ham i hans Instruction ere paalagte. Tvende Profes-

s Consistoriales med Patroni Universitatis Samtykke skal altiid udvælges

til at have det umiddelbare Tilsyn med hans Forvaltning, og til at revidere

hans Regnskaber, hvilke dog siden af samtlige Consistarialibus blive at

igiennemsee og derefter at decidere] Ogsaa skal disse Inspcctores tillige med
bemeldte Fuldmægtig ved Qvæstoralct iagttage alt det, som ellers forhen

haver været Qvæstoris Pligt og Forretning.

Derforuden skal Universitetets Procantzler, efter sit Embeds Pligt,

lade sig det være angelegen, at denne Indretning saaledes bliver vedligeholdt,

og hvad end viidere Forbedring heri, til Sikkerhed for Universitetets Oeco-

nomie og sammes lettere Forvaltning, kunde findes tienligt, efter beste

rlæg bliver iværksat, ligesom ham dette i hans Instruction er befalet.
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May 7. Ogsaa skal han have Indseende med, at samtlige Professores der have Legata

eller andre Midler under Forvaltning, hvert Aar i rette Tiid derfor aflægger

Eeede og Rigtighed, og hvis deri skeer Forsømmelse, eller nogen bliver inde-

siddende med noget af saadanne Midler, skal derpaa kraftigst raades Bod,

ogsaa efter Befindende hans Løn indeholdes, indtil der er giort behørig

Rigtighed. Og i Henseende til de saa kaldte Ephorier, eller hvad andet

under en eller anden Professors Forvaltning kan være henlagt, er det Vores

allernaadigste Villie og Befaling, at slige Curæ, hvor de ikke udtrykkelig i

Fundationerne ere bestemte, eller i anden Henseende gandske nødvendige,

efterhaanden skal ophæves, og heele Forvaltningen saaledes indrettes, at

Professores saa lidet, som mueligt, bebyrdes med Oeconomiske Forretninger,

Penge-Sager og Regnskaber, Til hvilken Ende Procantzleren, efter indhentet

Oplysning fra Vedkommende, skal herom indgive sit allerunderdanigste For-

slag, som af Patrono Universitatis skal igieunemgaaes , og derefter Os af

Vores Danske Cancellie til allernaadigst Resolution forestilles. Til ydermeere

Sikkerhed for Universitetets betydelige Eyendomme, ville Vi ogsaa, at det

Theologiske Facultet i Henseende til Communitetet , og Gonsistorium i Hen-

seende til samtlige Universitetets Midler, naar en Professor, Oeconomus,

Casserer eller Forvalter ved Døden afgaaer, eller i andre mødende Tilfælde,

skal være berettiget og have uhindret Magt til at foranstalte, hvad i Hen-

seende til Penge eller Documenter, der ere disse Stiftelser tilhørende, kunde

være fornødent, til at faae dem udleverede og bragte i Sikkerhed; Ligesaa

skal Universitetet have og beholde bestandig Hypotheqve i enhver Professors

Naadsens-Aar , for hvad han kan have havt under sin Forvaltning, og for

Residentzens Reparation, hvilket Naadsens-Aar da heller ikke skal kunde

pantsættes til nogen anden Creditor, uden alleene til Universitetet.

§ 7. Vi ville allernaadigst have Universitetet og Communitetet con-

serverede ved alle retmæssige Eyendomme, de have i Gods, Tiender og andre

Midler, samt al den Herlighed og Rettighed, de hidindtil af Vores Høysalige

Forfædre have været benaadede med, saa at intet af alt det, som efter Loven

og Fundationer disse Stiftelser ere tilhørende, samme til Tab eller Skade

skal fragaae dem, under hvad Paaskud det være kunde, eller og til andet

Brug, end til sammes egen Fordeel og sande Beste, nogen Tiid bliver

anvendt.

§ 8. Ligesaa skal og samtlige nu værende Professores fremdeles nyde

den Løn og Indkomst, som dem for deres Embeds Forretninger hidindtil

haver været tillagt, det være sig Jorde-Gods, Tiender, Studii-Sk&t, eller

anden Afgift, hvad Navn nævnes kan, som samme retteligen tilkommer; Og-

saa skal de beholde Ret til, hver efter sin Tour, at optere Kirke- og Konge-

Tiender, naar de blive leedige, ligesom hidindtil Brug haver været; Men,

somjlisse Fordeele ere dem tillagte, under den Forudsætning, at de virkelig

tiene Universitetet og med Fliid forrette deres Embede, saa skal samme
heller ikke finde Sted, om det Modsatte skulde findes, da Vi i saa Fald

forbeholde Os allernaadigst at anordne, hvad Vi maatte finde tienligt til

Universitetets sande Gavn og Beste. Og, naar det Tilfælde indtreffer, at en

Professor, imod en af Os bestemt aarlig Afgift, gandske entlediges fra

Academiske Arbeyder, da bør han, saalænge dette varer, ikke viidere ascendere
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i sit Facultet, ey heller have Ket til viidere Option, men skal lade sig nøye May 7.

med de Indkomster, han den Tiid haver.

Hvad Universitetets Jordegods angaaer, da ville Vi, at med samme

skal haves det beste muelige Tilsyn, at Forvalterne tilholdes at handle for-

svarlig med alt, som dem paaligger og vedkommer, og hvis noget til God-

sets bedre Indretning og Administration, samt storre Fordeel for Universitetet

kan finde Sted, saavidt dette ikke strider imod Vore allernaadigste Anord-

ninger om Landvæsenet , da kan dette efter fælles Overlæg af samtlige Pro-

fessores og med Patroni Samtykke foranstaltes og iværksættes, eller og efter

Omstændighederne Os Selv til egen allerhoyeste Approbation og Beslutning

forestilles; Ligesom det og skal tages i nærmere Overveyelse, hvorledes den

Skade, som hidindtil ved den idelige Ombytning af de saa kaldede Corpora,

især i det Philosophiske Facultet, er foraarsaget, best kan hæves, og for

Fremtiiden afværges, da over alt ingen Professor, foruden at han oppebærer

de ham tilkommende og til hans Løn henhorende Afgifter, maae have Magt

til at handle, som han vil, med det ham tillagte Gods, ved at fordre over-

dreven Indfæstning, eller nedsette Landgilden, eller ved Skifterne, eller og

ved at giøre nogen anden Forandring, som kunde være til Skade for hans

Efterfølgere i Embedet; Og, om sligt skulde findes, da bar Procantzleren

paatale det, og søge det afhiulpen; Og, foruden at ved slige almindelige

Indretninger ikke noget skal foretages, uden at det af heele Consistorio, i

Overeensstemmelse med Vores allernaadigste Anordning, først er approberet;

saa skal og herefter alle Fæste-Breve, som udstedes af en Professor, frem-

lægges in consessu Consistorii, førend de til Vedkommende udleveres, og

nøye paasees, om i samme rigtig er anført, hvad der er givet i Indfæst-

ning, saa og Afgiften efter Jordebogen, hvorefter de, naar alt er rigtigt,

paategnes som fremlagte og approberede.

§ 9. Professores beholde ligeledes de til deres Boelig opbyggede og

givne Gaarder, eller saa kaldte Residentzer, med de samme Frieheder for

Skat og Indqvartering , som dem have været forundte, og under den For-

pligtelse, selv at bekoste de paaløbende Reparationer ; men, da Residentzernes

Ombytning ofte er skadelig, og nødvendig maae giøre sammes tilbørlige

Vedligeholdelse meere vanskelig og usikker, desuden nu alle Professores, der

kan have Residentz, dermed ere vel forsynede; saa ville Vi, at fra nu af

ingen saadan Ombytning meere skal finde Sted, men hvad Residentz en

Professor een Gang haver apteret, den skal han beholde og altiid holde i

god og forsvarlig Stand, hvormed jevnligen skal haves Tilsyn, og det samme
især ved en Residentzes Aflevering nøye paaagtes; Dog skal de Professores,

der nu allereede have Residentzer, og endnu ikke anden Gang have apteret

nogen, beholde Friehed til, efter deres Tour, een Gang at vælge en anden

Residentz, om de dermed kunde finde sig tiente. I Henseende til de andre

Universitetet tilhørende offentlige Bygninger, ville Vi, at samme ligeledes

skal holdes i Stand, samt tilbørlig Orden og Anstændighed derved

iagttages.

Og, som de oven for anordnede Handlinger ogKxamina, naar samme
i den foreskrevne Tiid ordentlig skal holdes og fuldendes, vil udfordre meere

Plads og Leyligbed, end nu i de Academiske Bygninger findes; saa befale

Normer f. Univ. II. 11
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May 7. Vi Procantzlercn derom at overlægge det fornødne med Vedkommende , og

derefter at indkomme med Forslag til disse Bygningers bedre Istandsættelse,

især angaaende de dertil fornødne Omkostninger, og hvoraf disse best kunde

tages; hvilket Forslag Os ved Patronum Umversitatis til allerhoyeste Reso-

lution skal forestilles.

Som det nu er Vor alvorlige Hensigt, at den i alle disse ovenstaaende

Foster befalede Forbedring ved Vores Universitet i Kiøbenhavn skal udføres

og iværksættes, saa ville Vi allernaadigst , at til ydermeere Stadfæstelse 2de

Exemplarer af denne Vores Fundation og Anordning, under Vor egen Haands

Underskrift og med Vores Kongelige Seigl bekræftede, in Originali skal hen-

lægges, det eene i Vores Danske Cancellie, og det andet ved bemeldte Vores

Universitet, til allerunderdanigst Efterretning og bestandig Efterlevelse; Thi

befale Vi hermed den af Os allernaadigst beskikkede Patronus for Kjøben-

havns Universitet at vaage over denne Vores allernaadigste Fundation og

Anordning, at samme bliver opfyldt og efterkommet; Dernæst befale Vi og

Vores Procantzler ved bemeldte Universitet, ligesom Vi allereede have paa-

lagt ham dette i den ham allernaadigst meddeelte Instruction, under Patrono

Universitatis med mueligste Fliid at besørge denne Vor allernaadigste Villie

i alle her oven for anførte Puncter bragt til Udførelse, det beste og snareste

skee kan; Ligesom det ogsaa ham og alle P]fterkommere i Embedet herved

bliver paalagt, at holde over, at alt, hvad herudi er anordnet, bliver ved

Magt holden, uden Afgang, Misbrug eller Forsømmelse i nogen Maade. Og
have alle Vedkommende, saavel ved Universitetet, som uden for samme, saa-

vidt enhvers Pligt i nogen Maade kan være, med allerunderdanigst Lydighed

og Nidkiærhed, samt Troeskab, at rette sig efter det, som her anordnet er,

og i den Henseende at handle saaledes, som de for Gud selv og Os agte at

forsvare; Forbydende alle og enhver heri nogen Hinder, eller i nogen Maade

Forfang at giore, under Vor Hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot

Christiansborg udi Vores Kongelige Residentz-Stad Kiøbenhavn deu 7de

May 1788.

Under Vor Kongelige Haand og Signet.

Christian E.

(Univ. Arkiv, den trykte Udgave i Kvart.)

Septbr.20. Oanc. Prom. til Biskopen i Fyens Stift, ang. Dimisprædikens Af-

læggelse for ham.

1 Anledning af en fra Candidatus Theologiæ L. T. H. indkommen Ansøgning om
Tilladelse at maatte inden den i Universitetets nye Fundats bestemte Tids Forlob aflægge'

sin Dimisprædiken for Biskopen; og af ham derom bekomme Attest, for derefter i sin

Tid at erholde Universitetets Testimonium, meldes herved:

At det kan tillades saavel Supplicanten som Andre i lige Tilfælde, der

havetaget Examen, førend ovenmeldte Anordning af 7de Maii sidstleden udkom,

for Biskopen at aflægge Dimisprædiken, hvorved ei videre bliver at iagttage

end det sædvanlige, som har været Brug, naar Saadant i enkelte Tilfælde

er tilstaaet. (Fogtmanns Reskr. Sml.)

Decbr.27. Oanc. Prom. til Collegium Medicum, ang. at det medicinske Fa-

cultets Kesponsa i Delinqventsager bør meddeles uden Betaling.
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Da det erfares, at der for et af Facultetet afgivet Responsum udi en mod forrige Uucbr. 27.

Toldcontroleur Friis i Ringkjebing anlagt Sag i Anledning af afg. I. Vedersoes Dods-

Maade og Aarsag, er fordret 6 Rdlr. som Etatsraad I. ved en Actor tilstillet Regning har

begjert strax betalt: saa meldes,

At disse 6 Rdlr. hverken bor betales af Publico, eller lignes blandt

Delinqvent-Omkostningerne, men et saadant Responsum i en Dolinqventsag

bor moddeles uden Betaling.
(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1789.

Instruction, hvorefter de i seneste Fundation og Anordning for April 3.

Kjøbenhavns Universitet saavel til den latinske som danske juridiske Examen

conslituerede Examinatores have at rette sig.

Da i Folge Forordn, af 7de Mai 1788 en skrivtlig Examen ei alene skal gaae

forud for den mundtljge, men endog bestemme, om og hvorvidt en mundtlig Examen

siden kan finde Sted; saa bor Examinatorcrnes fornemste Omhu være henvendt paa at

indrette den skrivtlige saaledes, at den ganske svarer til Hensigten; og til at opnaae

dette, skal følgende nøiere Bestemmelse for Fremtiden iagttages:

§ 5. Saavel Candidaternes Udarbeidelser af de dem skrivtligen fore-

lagte Qvæstioner, som og det af dem forfattede Specimen practicum under-

skrives ikke af dem selv, men betegnes af den Inspection havende Proto-

collist med et Numer, hvilket refererer sig til Facultetets Primarii paa Candi-

daterne, og denne Liste leveres Primario tilbage tilligemed Udarbeidelserne,

hvilke Sidste han ikkun med deres Numer betegnede lader cirkulere i Fa-

cultetet. Bedømmelsen bør ei holde sig alene til enhver Afhandlings større

eller mindre Værdie, for at give Forfatteren Adgang til den mundtlige Exa-

men, men og have Hensigt til disse Afhandlingers egen indvortes Godhed

eller Middelmaadighed; thi herom skal efter Pluraliteten udtrykkelig meldes

i enhver Candidats Testimonio. Efter at da denne Censur er forbi, be-

kjendtgjøres Dommerne hver Forfatters Navn, og denne underrettes om
Censurens Udfald i Relation til den mundtlige Examen, hvorvidt han nem-

lig faaer Adgang eller ikke. § 6. Den mundtlige Prøvelse er egentlig kun

at ansee som en Fortsættelse af den skrivtlige; den bør altsaa give de

Candidater, som enten aldeles ikke, eller ei tilstrækkelig have besvaret en

eller anden Qvæstion, Anledning til at besvare, eller videre at udføre deres

Svar, rette Feilene, og nøiere at udvikle deres Ideer. Foruden dette vælges

af hver Disciplin en Hovedmaterie, af hvilken det Vigtigste igjennemgaaes,

og derved altid omhyggeligen sees paa Spørgsmaalenes Sammenhæng, alt

saaledes som Materien selv kan give Anledning til. § 7. Efter Reglen skal

'bu mundtlige Examen, saavelsom den skrivtlige foretages i det latinske

Sprog, undtagen dog, saavidt den skrivtlige angaaer, de i den 1ste § især

benævnte 5 Qvæstiones og Specimen practicum, og, hvad den mundtlige

angaaer, de Spørgsmaale, som forelægges Candidaten af Statistikon. Imid-

lertid, da Mangel paa Færdighed, og den Tvang offentlig at tale i et ellers

ikke brugeligt Sprog, kan gjore det vanskeligt for En eller Anden at vise

-i ii Kundskab, saa kunde i saa Fald Exaininatorerne lade Examinando Frihed

til at svare paa Latin eller Dansk, ligesom Svaret falder ham lettest , og i

11*
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April 3. saa Fald i deres Spørgsmaale selv betjene sig nu af det ene, nu af det

andet. § 9. Til den mundtlige Examen, enten den efter Aftale holdes om
Formiddagen eller Eftermiddagen, admitteres ikke flere end 3 Candidater

tillige; og til Disses Prøvelse bevilges enhver af 3 Examinatorer en heel

Time, hvilken de vel efter Befindende kunde afkorte, men ikke uden deres

nærværende Collegers Samtykke maae forlænge; men Examinator i Stati-

stiken tilstaaes i det Høieste kun en halv Time. Forresten betages ved

denne Bestemmelse ingen af de øvrige Examinatorer sin Eet til at være

overværende, at stemme med ved Censuren, og selv at deeltage i den mundt-

lige Prøvelse; dog bør sidstommeldte Deeltagelse, for at forebygge alt for

megen Tidsspilde indskrænkes til en 1U Time. Det skal være en Pligt for

den ældste iblandt de 3 egentlige Examinatorer at vaage over, at denne §'s

Bydende altid nøie bliver efterlevet, paa det at hverken Examinatorerne

eller Candidaterne blive opholdte for længe. § 10. Den, som fører Proto-

collen ved denne Prøvelse, skriver ei alene Examinationens Spørgsmaale op,

men og Candidaternes Svar, eller i det mindste disses Hoved-Indhold saa-

vidt mueligt med deres egne Ord, men ikke sin Dom over Svarenes Be-

skaffenhed og Fuldstændighed, paa det at Protocollen med des større Sik-

kerhed kan tjene til Veiledning, i Tilfælde at i Characterernes Bestemmelse

yttredes forskjellige Meninger. § 12. Den enhver Candidat ved Pluraliteten

tilkj endte Characteer indføres i Distinctions-Protocollen, og dette underskrives

af de tilforordnede Assessorer saavelsom Examinatorerne. Her staaer det og

enhver af disse sidste frit for i al Fald at optegne sin Dissensus fra Plurali-

teten, og Grundene derfor, hvilken Disenssus ligeledes med alle dens Grunde

nøiagtigen skal indføres i den Beretning, som Facultetet har at indsende

til Patronen over Udfaldet af hver Examen. |§ 13. Dersom nogen Candidat

i en eller anden Deel af de examinerende Videnskaber særdeles har udmærket

sig (hvorhen ogsaa hører, om Nogen har profiteret Jus publicum Germani-

cum), skal det i Overeensstemmelse med Fundatsens Cap. 4. § 17 anmærkes

i Distinctions-Protocollen, og indføres i den meddelende Attest, som under-

skrives af Examinatoribus og parapheres af Notario Facultatis. § 14. End-

skjønt Universitetets Lærere, der ere Examinatores ved den juridiske Examen,

have Ket og Frihed til ved alle Slags Forelæsninger og øvelser, som Exa-

minatoria, Disputatoria og deslige, at berede og danne de Studerende til at

vise Kundskab og Færdighed in Examine, er dog den egentlige saa kaldte

Manuduction, langt mindre en forud anstillet Tentamen, dem ikke tilladt,

men de have deri fremdeles, ligesom hidindtil, at holde sig fra alt, hvad der

kunde have Skin af nogen Partiskhed. § 15. Efter forestaaende udførlige

Forskrivt for den latinske juridiske Examen behøves ingen særdeles for den

Danske, men alene en nøiere Bestemmelse af [nogle enkelte Poster. Hvad

altsaa angaaer det opgivende Specimen practicum, Tilsynet med Udarbeidel-

sen, og Maaden paa hvilken Prøven skal foretages, da maa alle de i oven-

staaende 3die til 5te § foreskrevne Regler her anvendes og iagttages. Ved

den mundtlige Examen kan det her være nok, naar 2 Examinatorer prøve

Candidaten, men alligevel bør, for Censurens Skyld, tre være derved nær-

værende, og tage Deel i Censuren. Til Prøvelse admitteres 4 Candidater

tillige paa een Dag, og hver Examinator, som efter sin Tour examinerer,
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tilstaaes dertil IV2 Time; men vil nogen af de ovrige Examinatores uden April 3.

for sin Orden tage Deel deri, maa han ei dertil bruge mere end lU til
l
/i

Time. I Henseende til Protocollen og hvad deri skal indfores, gjelder her

den 10de §. Til Characteren beqvem udfordres Kundskab i Natur- og Folke-

Retten, saavidt den med Billighed fordres af Ustudeerte, saa god theoretisk

Indsigt i den Danske og Norske Lovkyndighed, som uden Hjclpevidenskaber

kan forhverves, og et vel forfattet Specimen practicum; til Characteren ei

abeqvem, nogenledes Kundskab i Natur-lietten, temmelig god theoretisk Kund-

skab i den Danske og Norske Ret, og et skikkeligt forfattet Specimen prac-

ticum. Naar Dissensus ved Censuren møder, forholdes efter § 12.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

Oanc. Prom. til det juridiske Fakultet, angaaende at den danske Junii 27.

juridiske Examen ogsaa bor skee af den tredie Professor.

Facultetet har gjort Forespergsel, hvorledes der i Anledning af den ny Instrux

for de juridiske Examina, af 3die April d. A. , som i dens 15de § befaler, at ikkun to

Professorer skulle examinere ved de danske juridiske Examina, skal forholdes, naar Pro-

fessor Eggers, der ikke examinerer i den danske og norske private Ret, efter sin Tour er

den ene af disse Examinatorer.

Patronens ved Universitetet Kongen forelagte Forslag (Kgl. Resol.

26. Junii), at Instructionen for bemeldte Examen maatte derhen forandres, at

ogsaa den tredie Professor, som er nærværende, for at have Deel i Censuren,

skal herefter examinere Kandidaten, approberes herved. Og haver hver af

disse tre Examinatorer at dele Tiden imellem sig, saa at Enhver kun faaer

een Time at spørge i. — — —
(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1791.

Oanc. Prom. til Kiobenhavns Universitet, ang. at Rector Magnificus April 30.

paategner Gieldsfordringer til Studenterne, nu ingen Procantzler er.

En Kone af Kjobenhavn, 1. K. M , har under 17de Martii sidsti. ved Hof- og

Stadsrettens Gieldscommission erhvervet Dom over Student B., som derved er tilfunden

at betale hende for Spiisning 5 Rdlr. 2 Mk. og 8 Skill. Men da Universitetets Fundation

af 7de Maii 1788 Cap. 2 § G befaler, at forinden nogen retmæssig Gieldsfordring, en

Student angaaende, bliver indstævnet, skal saadant meldes for Procantzleren , hvilket og

iagttages, naar Indførsel og Execution skal skee med videre; saa har bemeldte Kone,

giden der for nærværende Tid ingen rrocantzler er, begiert dette Collegii Resolution om,

hvorledes hun har at forholde sig, for at faae Dommen paategnet til Execution. I denne

Anledning meldes herved,

At den omspurgte Paategning vil tilkomme Rector Magnificus.

(Kons. Kopibog.)

Oanc. Prom. (til den for Universitetet og de latinske Skoler osv. Maji 17.

ii' dsatte Commission), ang. at ved Kjøbenhavns Universitet maa aarligen

otte Præmier for bedste Afhandlinger udsættes.

Igjennem Cancelliet er Kongen bleven forestillet Commissionens Forestilling af

ennes, hvorved den har begjert Allerhøistsarames Resolution, at der ved Universitetet

aarlig maa udsættes otte Præmier, bestaaende hver i en Medaille af 40 Rdlrs. Værdie (om
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Maji 17. hvis Udprægning strax sluttes Accord med en Medailleur), for dermed at belunne den

den bedste Afhandling over visse foreskrevne Priismaterier i Theologien, Jurisprudentscn,

Medicinen, den theoretisk-praktiske Philosophie, den heiere og lavere Mathemathik, Philo-

logien, Historien og de skjenne Videnskaber, hvortil alle Studerende og endnu ubefordrede

Candidater offentligen maatte indbydes; samt at Priismatcrierne vælges af Professorerne i

hver Videnskab, saavel de Ordinaire som Extraordinaire; og endelig at folgende Poster

maatte fastsættes i Henseende til Prisernes Udsættelse, Afhandlingernes Indsendelse og

Bedømmelse, Præmiernes Uddeling m. m. : 1) Priismaterierne vælges af vedkommende Pro-

fessorer i hver Videnskab, og indsendes saa betids til Universitetets Patron, at de, efterat

de ere approberede, kunne anmeldes i det Programma, som skrives i Anledning af Kongens

Fødselsdag, og dernæst paa anden Maade bekjendtgjøres. 2) Afhandlingen maa være ind-

sendt inden 1ste December samme Aar. 3) Disse betegnes aleene med en Devise, men
enhver Forfatters Navn maa følge med Afhandlingen i en forseglet Seddel, betegnet med
samme Devise, som Afhandlingen. 4) Efterat Afhandlingerne af de Professorer, som det

vedkommer, ere læste, bedømte og den bedste udmærket, tilkjendegives Universitetets Rector,

eller hvem i hans Sted holder Talen, naar høistbemeldte Fødselsdag paa Academiet hel-

ligholdes, hvilken Afhandling af hvert Slags har vundet, samt paa hvad Grund den til-

kjendtes Prisen, hvorhos ham tillige leveres den forseglede Devise, og i Talens Slutning

anmeldes da af Taleren med faa Ord den over hver Afhandling faldne Dom: han aabner

Devisen paa Cathedret, og nævner offentligen enhver Forfatters Navn. 5) Skulde foruden

den kronede Afhandling endnu En eller Anden befindes særdeles udmærket, maatte den

derover fældende Dom ligeledes i nys bemeldte Tale offentligen paa Cathedret tilkjende-

gives, Devisen aabnes og Forfatteren nævnes. 6) Præmierne uddeles af og hos Universi-

tetets Patron til enhver Forfatter, og Priismaterierne for i Aar, efterat de paa forom-

meldte Maade ere valgte og approberede, anmeldes i Programmet angaaende Rectoratets

Omskiftning, da der med Afhandlingernes Indsendelse og Præmiernes Uddeling forholdes,

som ovenfor er bestemt.

Derpaa har Hs. Majestæt under 13de næstefter allern. resolveret

saaledes:

»Commissionens samtlige Forsiage i denne Sag approberes; dog

»saaledes: at Priismateriernes Valg Kongen, inden Approbationen, af

»Patronen forelægges; at i Talen i sin Tid med bemærkes, om, og i

»hvilken Videnskab, ingen priisværdig Afhandling er indkommen, og at

»Tegningen til den projecterede Præmie-Medaille forelægges, samt fore-

» drages, hvoraf de Penge, som Stemplet koster, skal tages.«

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

Maji 27. Rescript (til Kiobenhavns Universitet), hvorved, i Henseende til de

juridiske Examina, Eet og Andet bestemmes.

Af det juridiske Facilitets Skrivelse til Universitetets Patron er fra det danske

Cancellie bleven foredraget, at den ved Universitetets ny Fundats af 7de Maji 1788 og

Facultetets Instrux af 3die April 1789 befalede Forandring ved de juridiske Examina vel

har været meget gavnlig og fordeelagtig, for at fremme grundig Studium i Lovkyndigheden,

og at skaffe Staten duelige og indsigtsfulde Embedsmænd i dette Fag; men at nogle nye

Bestemmelser og Forbedringer i visse Puncter formenes at kunne give disse Examina en

endnu større Fuldkommenhed og derved befordre Hensigten i en endnu hoiere Grad. Thi

anordnes

:

§ 1. De danske Jurister skulle ligesaavel som de latinske være for-

bundne til skrivtlig at besvare visse theoretiske Sporgsmaal, forend de an-

tages til den mundtlige Examen. § 2. Disse Sporgsmaal skal være 6 i

Tallet, nemlig 2 i Naturens Ret, og 4 i den danske og norske private Ret.

§ 3. Til disse Sporgsmaals Besvarelse maa tilstedes Candidaterne 6 Timer,

fra Kl. 8 om Morgenen til om Eftermiddagen Kl. 2. § 4. Med Opsigten
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over Candidatorne vod denne skrivtlige Pro ve o. s. v. skal forholdes, ligesom Maji 27.

det er anordnet i Instilixen i Henseende til de latinske Jurister. § 5. Det

Specimen practicum, som alle, der tage den juridiske, saavel latinske som

danske Examen, skulle udarbeide, skal for Fremtiden forst forfattes, efter at

de have udstaaet den mundtlige Examen, da det maa overlades til Candi-

daternes eget Valg, om de ville forfatte det strax efter den mundtlige Examen,

efler forst en rum Tid derefter; dog skulle de melde sig til een af de 4 for

Kxamina bestemte Aarets Tider. § 6. Til Udarbcidelsen af dette Specimen

practicum over et fremsat Thema skal Facultetet bestemme 2 eller fleere

Dage hvert Qvartal, strax efter den Tid, den mundtlige Examen er tilende-

bragt, nemlig een Dag for de latinske og een Dag for de danske Jurister.

§ 7. Dersom Candidatens Specimen practicum er saaledes, at det kan an-

tages, gives ham derfor en særdeles Caracteer, i Forhold til dets større

eller mindre Godhed, nemlig til de latinske Jurister enten laudabilem eller

baud illaudabilem eller haud contemnendum, og til de danske Jurister vel

eller temmelig vel. § 8. Skulde derimod det udarbeidede Specimen practi-

cum være saa slet, at det ei kunde antages, afvises Candidaten for den

Grang; og maa han da ikke stedes til at forfatte et nyt Specimen practicum

forend efter et halvt Aars Forløb. § 9. Facultetet maa ikke give en

Candidat nogen Attest for den juridiske Examen, forend han har udarbeidet

et Specimen practicum, som er bleven antaget; og skal der, hver Gang en

saadan Attest udstedes, altid i samme anføres saa vel den Caracteer, Candi-

daten har erholdt ved den theoretiske Examen, som den, han har faaet for

sit Specimen practicum.

Dog skal Udførelsen af de 4 første Poster udsættes indtil det ny be-

gyndte Sommer-Semestre er sluttet.

(Univ. Arkiv.)

1792.

Rescript til Kiobenhavns Universitet, hvorved Samme bemyndiges Febr. 3.

til, i Tilfælde af, at nogen af de Studiosis medicinæ practicæ, som ere

Alumni paa Eilersens Collegio, ville og kunne finde Leylighed til, for at

giere Fremgang i deres Videnskab , at ligge paa Friderichs Hospital eller

Accouchementhuuset, da at tillade saadant, saalænge de ikke derfor nyde

Løn af Hospitalet.

(Efter Universitetets Forslag, saasom det efter Fundatsen for bemeldte Collegium

er tilladt dem af Alumnis, som med det medicinske Facultets Samtykke udove Praxin,

at beholde dette Collegium, saalænge de ville, og skikke sig tilborligen efter Fundatsen;

men denne iblandt andet fordrer, at Alumni skulle ligge paa Collegio, hvoraf da folger, at

disse, medens de have dette Stipendium, ikke kunne betjene sig af den paa Friderichs

Hospital værende Leylighed til Fremgang i deres Videnskab.)

(Univ. Arkiv).

Forordning at Candidati Theologiæ herefter skal aflægge Prøve paa Octbr. 5,

derea Duelighed i Catechisationen forinden de maae befordres til Præste-

embeder.

Da sand Oplysning i Religionen og Sædelæren er det kraftigste Middel til at

fremme saavel den offentlige, som hver enkelt Mands muelige Lyksalighed, efterdi Menne-
skene derved lære at biende, og ledes til at elske de Pligter, vel hvilke dette vigtige
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Oetbr. 5. Oiemærke opnaacs; saa bliver det en værdig Gienstand for Kongens Omhue, at sorge for

Ungdommens grundige Underviisning i disse Kundskaber, der ere saa fornodne for Menne-

sket og Borgeren. De derom allerede udgivne Anordninger og Befalinger bære Vidne om,

hvormeget denne Sag altid har været Ham magtpaaliggende. Ved noic at igiennemtænke,

hvilke Foranstaltninger endnu kunde være tilbage, og ansees beqvcinme til at fremvirke

saadan Oplysnings Udbredelse, er det fundet saare nodvendigt, at de, som kaldes til

Kirkens Lærere, besidde fuldkommen Duelighed i Catechisationen. Og paa det Kongen

kunde være forvisset om, at disse ikke mangle denne, for Lære-Embedet saa væsentlige,

Egenskab, har Han besluttet, at enhver, som herefter beskikkes til Præst, skal have aflagt

en offentlig catechetisk Prove, og at denne skal komme i Betiagtning ved Candidaters

Befordring.

1) Ingen Candidatus Theologiæ maa herefter kaldes til Præst, forinden

han har underkastet sig en catechetisk Prøve, til Beviis om hans Duelighed

i dette Fag. 2) Denne Prøve-Catechisation (som ei maa vare længere, end

een Time) skal holdes offentligen, i en af Kiobenhavns Kirker, med den, til

samme horende, Ungdom. 3) Biskoppen, tilligemed en af Professoribus

Theologiæ og Kirkens Sognepræst, skal, som Censores, være derved tilstede

og bedømme Prøven, samt, efter plurima vota, derfor tilkiende Candidaten

Characteren (ligesom ved Embeds-Examen er foreskrevet) laudabilem , haud

illaudabilem, eller non contemnendum. 4) Det overlades til Candidaten selv,

hvor hastig han vil aflægge denne Prøve, efterat have udholdet theologisk

Examen ved Academiet. 5) De, som have taget Embedsexamen, førend denne

Forordnings Bekiendtgj øreise, kan, naar de opholde sig udenfor Siellands

Stift, vente Tilladelse til at holde deres Prøve-Catechisationer i det Stift,

hvor de ere, naar de derom henvende dem, med Ansøgning, til det danske

Cancellie; og i dette Tilfælde skal Biskoppen, med Stiftsprovsten og een, af

Biskoppen dertil udnævnt, Præst bedømme Prøven, paa den i § 3 foreskrevne

Maade. 6) Enhver Candidat, som søger Præstekald, skal herefter, tilligemed

Attesterne for hans theologiske Examen og Dimis-Prædiken, indsende til

Cancelliet behørigt Vidnesbyrd om den Characteer, han har faaet for Cate-

chisationen; da de Characterer, som Candidaten ere blevne tilkiendte ved alle

fornævnte 3de Prøver, samtlige skal komme i Betragtning, ved Forestilling

til Forfremmelse.
(Schous Forordn.)

Octbr. 10. Oonclusum consistorii: Det tillades alle legitime promotis og

andre Berettigede at faae deres Forelæsninger indførte i Lections Catalogo,

naar de med Anmodning derom henvende sig til Rector magnificus. Naar

Lectiones professorum først ere indførde i hvert Facultet, anføres siden de

andre Docenteres Forelæsninger, saaledes at for nærværende Tid Lector Wi-

borg anføres efter Professores Medicinæ, Adjunct Hurtigkarl efter Professores

Juris, Lector Mangor efter Professores Philosophiæ, og Magistri rangeres saa-

ledes, at vores egne efter deres Senium anføres og siden de Fremmede eller

ved andre Universiteter Promoverede efter deres Senium.
(Acta Consistorii.)

Novbr.27. Oanc. Prom. til Biskopen over Sjellands Stift, indeholdende Be-

stemmelser, som skulle iagttages ved den efter Frd. 5. Octbr. sidsfcleden af

de theologiske Candidater aflæggende Catechisations-Prøve.
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Det af ham derom i Skrivelse til Cancelliet af 16de f. M. Anferte er foredraget Novbr. 27.

Kongen, som mider 23de f. M. har resolveret:

Biskopens forelobigc Plan til de forordnede catechetiskc Prøver bi-

foldes; dog at han tilseer, at Son- og Helligdage fortrinlig vælges til denne

Forretning, samt at de residerende Capellaner ved Kirkerne i Kj ©benhavn

maae afvexle med de ved Samme værende Sognepræster i at overvære og be-

domme denne Handling.
(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1793.

Canc. Prom. til Commissionen for Universitetet og de lærde Skoler, Pebr. 16.

ang. at blot cives academici uden Embede kunne vente Præmier ved Uni-

versitetet.

Ved at lade Sig allerunderd. foredrage den fra Commissionen indkomne Pore-

stilling, i Anledning af Concurrencen til de for afvigte Aar udsatte Præmier ved Univer-

sitetet, har Kongen under Gaars Dato resolveret saaledes:

For denne Gang bør Kammerjunker Stafeldt og Chirurgus Herholdt

nyde de deres Afhandlinger tilkommende Præmier; og have Vedkommende

for Fremtiden at bekjendtgjøre, at blot cives academici af Kjøbenhavns

Universitet, som ere ubefordrede, og ej staae i noget offentligt eller andet

Embede, kan vente at komme i Betragtning til Præmiers Erholdelse.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

Oonclusum consistorii. Da Rector havde udbedet sig Consistorii Martii 13.

Beslutning, om de kronede Afhandlinger maatte af ham udleveres Forfatterne,

og hvad Præcaution burde tages for at kjende, hvorledes de vare, da de

bleve bedømte, eftersom det var muligt, at derved kunde foretages ubehage-

lige Forandringer, resolverede Consistorium : Hver Afhandling gjennem trænges

med Lidse og forsegles med Rectoris Magnifici Segl og maa saaledes ud-

laanes til Forfatteren imod Beviis.

(Acta Cons.)

Oanc. Prom. til Kjøbenhavns Universitet, ang. at Betænkninger og Martii 16.

Porestillinger bør være underskrevne af alle Medlemmer.

I Overensstemmelse med hvad man allerede har tilkjendegivet Kjø-

benhavns Magistrat og Hof- og Stadsretten samt Stiftamtmænd og Biskopper

til Bekjendtgjørelse for Byernes Magistrater, hvor samme bestaae af fleere

Personer, saavelsom Stiftelsers Inspectioner, Byernes eligerede Mænd og

andre, som ere i lige Tilfælde, anmodes Rector og Professores ved Univer-

sitetet, at Sammes til Cancelliet indgivne Forestillinger, Erklæringer og Be-

tænkninger maae for Eftertiden enten være underskrevne af samtlige Med-
lemmer, som ej formedelst lovligt Forfald ere fraværende, og at de, som ere

ai forskjellig Mening med Pluraliteten, ikke tilkjendegive Saadant ved at

nægte deres Underskrift, men udtrykkeligen ytre deres særskildte Tanker om
Sagen, tilligemed deres Grunde derfor; eller og at deslige Forestillinger, Er-

klæringer og Betænkninger maae indeholde Efterretning, om samtlige Med-
lemmer deri have været eenige, eller, i andet Fald, hvad Mening do Dissen-

terende have havt.

(Univ. Arkiv.)

Normer f. Univ. II. 12
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Maj i 18. Canc. Prom. til dot tydske Cancellic ang. om de, som i Hertug-

dommene have udholdt thcologisk Examen, kunne faae Lære-Embeder i de

danske Stater.

Candidatus Theol. M. har begjert, at det maatte tillades ham, som er fød paa

Alsee, men har studeret i Kiel og Gottingen, samt underkastet sig den i Fyrstendommet
Slesvig befalede theologiske Examen, at modtage et Lære-Embede i Danmark, uden at

udholde thcologisk Attestats ved Kjøbenhavns Universitet, da han i øvrigt melder, at

være det tydske og danske Sprog lige mægtig. I Anledning heraf skulde man melde,

At, dersom den theologiske Examen ved Kjøbenhavns Universitet, paa

samme Maade som Examina i Gliikstad og Slesvig, berettiger Candidaterne

til Befordring i Hertugdommene, saa har man ikke Noget imod, at der til—

staaes en reciproque Gyldighed for Examina i Hertugdommene Slesvig og

Holsteen til Candidaternes Befordring i de danske Stater; dog synes det

uomgængelig fornødent, at Candidaterne forelægge troværdige Vidnesbyrd om
deres Færdighed i at bruge det danske Sprog ved den offentlige Underviisning.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1794.

Sept. 5. Forordning ang. Straf for Qvaksalvere m. m.

§ 6. Skulde nogen, som ikke er egentlig Læge, have erhvervet sig

udmærket Kundskab og fortrinlig Duelighed i en eller anden enkelt Del af

Lægekunsten, eller i at helbrede en eller anden Sygdom, da kan han, naar

han med Amtmandens og Physici Vidnesbyrd godtgiør, at besidde fornævnte

Egenskab, vente igiennem Cancelliet at erholde Tilladelse at praktisere, dog

blot i det District, han boer, og at hans Ket til at foreskrive Lægemidler

indskrænkes til de Dele, han har beviist sig at være kyndig udi.

(Schous Forordn.)

Sept. 20. Canc. Prom. til Kjøbenhavns Universitet, ang. Vagthold af den

Kong], og Universitetets Bogtrykker.

Saavel den af Rector og Professores indkomne Skrivelse dat. 20de Junii sidsti.

som Bogtrykker Hopffners dermed fulgte Besværing over det ham affordrede Vagthold, har

man funden fornødent at tilstille Kjøbenhavns Magistrat. Sammes Erklæring har man nu

modtaget, og deraf erfaret, at dette Vagthold er bemeldte Høpffner affordret, dels som

den, der ved sit Bogtrykkeri, foruden det ham forundte Kongl. og Universitets-Arbejde,

driver borgerlig Næring ved at trykke for enhver, som det maatte forlange, og dels som

Ejer af to Gaarde, hvoraf han til Andre bortlejer en Deel. Da nu det Paaklagede, efter

saadanne Omstændigheder, baade er grundet i Billighed og overensstemmende med Rescr.

af 31te October 1749, ligesom Vagtholdet ikke heller kan hindre ham i at opfylde de

personlige Pligter, der kunde paaligge ham som Directeur for det Kongl. Bogtrykkene og

som Universitetets Bogtrykker, efterdi det staaer ham, ligesom enhver anden, frit for, i

Mangel af personligt Møde, at stille en anden Mand for sig;

Saa skjonner man ikke, at Høpffner kan befries for at svare Vagt-

hold lige med sine Medborgere.
(Univ. Arkiv.)

1795.

Jan. 24. Conclusum consistorii (Reglement for Regnskabernes Afflæggelse)

:

Art. 8 — Tillige paasees, at ikke formange, især betydelige
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Ephorier administreres af don samme Professor, saavel for Legaternes Sik- Jan. 24.

tørheds Skyld som for den ligelige Deeling af Lucrum imellem Consistonales.

(Univ. Arkiv.)

179G.

Cancelli Skrivelse til Consistorio, at da Hs. kgl. Maj. i Betragt- Maj i 24.

ning af, at D'Hrr. Rector og Professores overdrage Kalds Rettigheden til

Taarnbye residerende Capellani paa Amager ved første Vacance, har beskikket

Hr. Hiorth til 2den Capelian ved Holmens Kirke og udnævnt under 20. d. M.

Dekanus Joh. Lund til residerende Capellan paa Amager, saa skulde Can-

celliet i at melde dette tienstlig tilkiendegive, at hans videre Befordring vil

paaligge Consistoriet, da Kalds Rettighed kun var afstaaet denne Gang,

hvilket saaledes med andre Beneficiariis sædvanligen indtræffer.

(Univ. Arkiv.)

1797.

Kgl. Resol. til Patronen for Kjøbenhavns Universitet ang. at Priis- Martii 3.

Medaillerne ved Universitetet for Fremtiden altid skal uddeles paa den Dag,

da Rectoratet skiftes; og at, naar Patronen har Forfald, Rector da skal ud-

dele samme.
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes det ved Patronen fremlagte Udkast Maii 5.

til en Instrux for Universitetets Bibliothecarius , dog saaledes, at Udlaan af

Manuskripter, den Fabriciske Samling og kostbare Kobberværker aldrig skal

tilstaaes, men at disse altid skal eftersees paa Bibliotheket selv, under Bi-

bliothecarii eller Subbibliothecarii Opsyn.

Den i Henhold hertil af Consistorium under 9 Sept. 1801. udfærdigede

Instrux lyder saaledes

:

Hvad den allernaadigste Fundation for Universitetet haver foreskrevet

til Iagttagelse saavel for Bibliothecario som Famulo Bibliothecae, bliver

stedse og til alle Tider den Rettesnoer, hvorefter de have nøie at forholde

sig. Men da til de ved Bibliothekets Stiftelse havte Hensigter at opnaae,

til god Ordens Vedligeholdelse med Bøgernes Brug og Udlaan, og til Sik-

kerhed for sammes Konservation adskilligt synes at burde nøiere bestemmes,

have Rector og Professores agtet det tienligt og fornødent at opsætte nærværende

Instruction for Bibliothecarius, hvis Efterlevelse ham horved paalægges.

Art. 1. Ved Universitetets Bibliothek skal stedse være tvende Kataloger. I

den første indføres Bøgerne efter deres Indhold, og udgiør da samme en

Keal-Katalogus, hvis bedre Indretning, naar behøves, Bibliothecarius haver

at overveie med Professorerne i enhver Videnskab. Den anden er bestemt

til en alphabetisk Katalogus med Henviisning til Real-Katalogus. Desuden skal

der være tvende Protokoller; den første bør være for Udlaaningen, som

føres af Famulus Bibliothecae, da strax under Dag og Dato ved Bøgernes

Udlevering den Laanendes Navn og Bøgernes Titel heri anføres, og bør

denne Protokol saaledes indrettes, at stedse paa det bekvemmeligste kan

eftersees, naar og hvor længe nogen har havt til Laans, at hvad om Ud-
laans Tiden fastsættes altid nøyagtig kan blive iagttaget. Foruden denne

12*
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Maii 5. haver Secretarius Consistorii en Inkremcnt-Protokol, i hvilken alle kiøbte

Bøger indføres efter deres Format og Priis, og som, hver Gang disse ere

indførte, tilsendes Bibliothecario til Beviis for Bøgernes Modtagelse, hvilken

derefter strax tilstiller Secretario samme igien. Art. 2. At kiøbe Bøger til

Bibliotheket er vel en Sag, som besørges af Bibliothecario, men Valget af

Bøgerne og Prisernes Bestemmelse overlades dog ikke til ham alene, men til

den af Konsistorium udnævnte vedvarende Bibliothekkommission , af hvilken

han er bestandig Medlem og Sekretair. Art. 3. Førend andre sieldne og

dyre Verker kiøbes, maae Kontinuationer anskaffes af de Verker, literaire

Akter, Journaler etc., som ei ere fortsatte. Nye Verker indkiøbes for den

paa Messerne og af Bøgernes Forlæggere selv bestemte Priis, til hvis Iagt-

tagelser Boghandlerne forpligtes. Kostbare udenlandske Verker forskrives

direkte af Kommissionen. Art. 4. For at faae den fornødne Betryggelse

i Tilfælde af Defekter fra Boghandlerne, af hvilke de nye Bøger kiøbes,

bliver det Bibliothecarii Pligt, saasnart muligt, at sende disse til Bog-

binderen. Er Defekten ved Boghandlerens Forseelse, maa samme strax hos

ham paatales, forinden han erholder sin Eegning betalt, da Tabet ellers

bliver af Bibliothecario at godtgiøre. De saaledes nye indkiøbte Boger forsynes

med Universitets-Bibliothekets Stempel paa Siden, ligesom og alle volumi-

neuse og kostbare Verker eller sieldne Bøger, der allerede findes paa Biblio-

theket og ikke ere stemplede, dermed efterhaanden skulle forsynes. Art. 5.

Ved hvert Qvartals Udgang meddeler Bibliothecarius Kommissionen Efter-

retning om de Defekter, som ere blevne i det Qvartal opdagede. Og da af

hvad her trykkes et Exemplar til Bibliotheket skal indleveres, indleverer han

en Fortegnelse paa hvad i de offentlige Tidender af deslige nye Skrifter er

anmeldt og ei endnu til Bibliotheket afleveret, at saadanne af Kommissionen

kunne blive fra Vedkommende indkrævede. Endelig da Legati Trellundiani

Kapitals Renter efter sammes Fundats skal anvendes til theologiske, saa og

til historiam ecclesiasticam og theologiam patristicam henhorende samt ellers

til philologiam fornødne Bøgers Anskaffelse, efterseer Bibliothecarius i nylig

anførte Protokol og tilmelder, hvormeget er anvendt paa deslige Bøgers An-
skaffelse. Art. 6. Nytten af Bibliotheket bliver unægtelig langt større for

de Studerende, naar Bøgerne derfra udlaanes, og hiemme af dem bruges;

men meget mere er da Bibliotheket udsat for Tab. Da Bibliothecarius skal

staae til Ansvar for alt hvad som bortkommer, maa han til sin Sikkerhed

tage hvilke Prækautioner ham bedst synes, og bliver det derfor en Nød-

vendighed, at Famulus Bibliothecae ikke bør have Ret til at udlaane nogen

Bog uden Bibliothecarii Tilladelse. Art. 7. For enhver Bog, som udlaanes,

udstedes Beviis, saa at ikke flere end een Bog paa een Seddel anføres. Bogens

Format, Titel, Udgave og Bindenes Antal angives, og Dagen naar den udlaanes.

I de sidste 14 Dage i Marts og August indkræves alle Boger, som i længere

Tid end 14 Dage have været udlaante; dog er det Bibliothecario tilladt, at

lade Beviserne fornyes, naar Bibliotheket ei derved udsættes for Tab; men
ældre end halve Aars Beviser maae ellers ikke findes paa Bibliotheket; og som

der for nærværende Tid forefindes langt ældre, maa til næstkommende Junii

1802 sørges for, at alle deslige gamle Beviser enten indfries eller for samme
nye erholdes, hvortil Bibliothekkommissionen bør være Bibliothecarius be-
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hielpelig. Art. 8. For dcsbedre at vedligeholde Orden ved Bibliotheket, Maii 5.

har Bibliothecarius i Begyndelsen af hvert Aars Junii Maaned at indsende

til Konsistorium en aarlig Fortegnelse over de Boger , som , uagtet de paa

ovenanførte Maade ere blevne indkrævede, dog ikke ere afleverede. Art. 9.

Med den Arnæ-Magnæiske Manuskript-Samling forholdes ganske noie efter

Bamme Legati Fundats. Af de øvrige Manuskripter, den Fabriziske Samling

Og kostbare Kobberverker maa Udlaan aldrig tilstaaes, men disse skal altid

eftersees og benyttes paa Bibliotheket selv under Bibliothecarii eller Sub-

bibliothecarii Opsyn. Art. 10. For at Bibliothecarius virkelig kan have det

noie og tro Opsyn med Bibliotheket, som ham er paalagt, er det nødven-

digt, at han foruden de Timer, som han til de anbefalede lectiones bibliothe-

carias der anvender, jevnlig og idelig der indfinder sig, for at eftersee, om
alting der rigtig og ordentlig besørges af Subbibliothecario, som i de be-

stemte Timer haver den daglige Opvartning. Art. 11. Da Bibliothecarius

umulig alene kan forrette og bestride sit Embede, foreslaar Bibliothekkom-

missionen, hvoraf Bibliothecarius er Medlem, flere til Subbibliothecarii Embede

beqvemme og duelige Personer, hvoraf Konsistorium udnævner een. Bib-

liothecarius deler Arbeidet med Subbibliothecario paa Bibliotheket og under-

retter bestandig Kommissionen om den imellem dem giorte Aftale. Art. 12.

Hvad Konsistorium maatte i Fremtiden finde fornødent at anordne til Biblio-

thekets større Brugbarhed og Nytte for de Studerende, alt saadant er Biblio-

thecarius forbunden at iagttage ligesaa fuldt, som om det i denne Instrux

havde været indfort. Ligesom han ogsaa i alt, hvad her ikke udtrykkelig

maatte være nævnt, maa forholde sig saaledes, som en redelig, duelig og

indsigtsfuld Bibliothecario egner og anstaaer.

(Univ. Arkiv og Engelstofts Annaler f. 1808 II. S. 47-53.)

Resol. af Ephorus for Elers Kollegium, at de ældre Alumner kunne, Septbr.12.

efter deres Alder paa Kollegiet, vælge Kamre.
(Kollegiets Arkiv.)
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1800.

Okt 4. Kane. Prom. til Kjøbenhavns Universitet, indeholdende adskilligt om
det juridiske Facultet (kgl. Resol. 17 Sept. s. A).

§ 3. For Fremtiden skal den yngste Assessor Consistorii af det juri-

diske Fakultet være Referendarius perpetuus consistorii, og i denne Egenskab

forsynes med en Instrux, hvortil Vi forvente et nærmere Forslag, som Patro-

nen for Universitetet har at affordre Consistorio, og inden det nye akademiske

Halvaars Begyndelse at forelægge Os til Approbation. § 7. Vi ville, at de

enkelte juridiske Discipliner skulle fordeles blandt Fakultetets samtlige Med-

lemmer saaledes, at hver faar sit særskilte Fag, over hvilket han i Løbet af

hvert Semester, eller, hvis Disciplinens Vidtløftighed udfordrer det, i det

højeste hvert Aar skal holde og tilendebringe fuldstændige Forelæsninger.

Patronen for Universitetet befales desangaaende at indhente vedkommendes

Forslag, og snarest muligt at forelægge Os dette Forslag til Bedømmelse og

Resolution.
(Univ. Arkiv.)

1801.

Febr. 13. Reskript til det theologiske Fakultet ved Universitetet og til samt-

lige Biskopper i begge Riger ang. hvilke Studenter det er tilladt at prædike.

Vel er det ved Frd. 23 Novbr. 1697 fastsat, at det ikke skal være unge Studenter,

som ej have deres theologiske Attestats, forment, til Froprædikener i Kjebstæderne eller

andre Prædikener paa Landet at eve sig i at prædike ; men , da den altfor store Lethed,

hvorved det tillades umodne unge Mennesker at træde offentlig frem som Religionslærere,

maa befrygtes at kunne give Anledning til Misbrug, ligesom og den Examen i de alminde-

lige Religionssandheder, der udgjør en Del af Plxamen artium, ingenlunde kan anses

som noget tilstrækkeligt Bevis paa vedkommendes Duelighed til at holde en Prædiken,

saa gives hermed tilkjende, at Kongen, paa Grund af foranførte, har fundet det gavnligt

og overensstemmende med Hensigten og Værdigheden af den offentlige Religionsunder-

visning at indskrænke den Studenterne hidtil forundte Tilladelse at bestige Prædikestolen,

og vil derfor herved have anordnet og fastsat:

At ingen for Fremtiden maa tilstedes Adgang til Prædikestolen uden

den, som virkelig har studeret ved Akademiet i Kjøbenhavn, og kan frem-

vise Attester, saa vel om sin Flid i at besøge de vigtigste filosofiske og

theologiske Forelæsninger, som om sin in Examinatoriis beviste Fremgang i

disse Videnskaber.
(Fogtmanns Reskr. Sml.)

Avg. 8. Kane. Prom. til samtlige Biskopper i Danmark og Norge, som

nøjere bestemmer studeredes Adgang til at prædike, og ustuderedes til at

katekisere.
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Da Kancelliet har modtaget adskillige Forespergselei om, hvorledes det kgl. Avg. 8.

Reskr. af 13 Febr. d. A. angaaende Studenters Adgang til at betræde Prædikestolen skal

forstaas, saa skulde man i denne Henseende meddele felgende nøjere Bestemmelser:

§ 1. At det oven nævnte Reskript, hvis Hensigt er for Fremtiden at

forebygge de Misbrug, som kunde befrygtes, naår umodne unge Mennesker,

uden behørig Forberedelse, betræde Prædikestolen, angaar ikke saadanne

studerede Degne, studerede Skoleholdere og andre Studiosi, som allerede forhen

have aflagt tilstrækkelige Prøver paa deres Duelighed til offentligt Foredrag;

dog bor i Fremtiden saadan deres Duelighed ikke bedommes alene af de

Præster, som have betjent sig af deres Hjælp, men tillige bevidnes af ved-

kommende Provst og Biskop. § 2. Reskriptet fastsætter ikke som en nød-

vendig Egenskab for dem, der onske sig Tilladelse til at bestige Prædike-

stolen, at de allerede skulde have underkastet sig theologisk Embedsexamen,

men alene, at de skulde have hart de vigtigste filosofiske og theologiske

Forelæsninger, og kunne forevise Attester om deres in Examinatoriis udviste

Fremgang, hvilke Attester altsaa maa være udstedte af vedkommende akade-

miske Lærere, som pleje at holde disse Forelæsninger. Derimod følger det

af denne Anordning, at saadanne Studiosi, som enten strax efter Examen

artium, eller efter at have tilendebragt det filosofiske Kursus og udholdt

Examen philosophicum, forlade Universitetet, uden at have besøgt theologiske

Forelæsninger, ej kunne være blandt deres Antal, som have Tilladelse at

prædike, da de ej kan formodes at besidde de til Religionsundervisning

højst fornødne theologiske Kundskaber. § 3. De, som, efter at have studeret

ved Universitetet, siden have forladt den videnskabelige Bane, og søgt en

eller anden borgerlig Næring, kunne heller ikke have Adgang til Prædike-

stolen. § 4. Studerede Degne, Kirkesangere og Skoleholdere , som for

Fremtiden beskikkes, kunne ej udelukkes fra denne Begunstigelse at prædike,

saafremt de ellers have de i Reskriptet fastsatte Egenskaber. § 5. Men
ustuderede eller seminaristisk oplærte Skoleholdere bør ikke tilstedes Adgang

til at prædike, da deres Dannelse har haft et andet Formaal, og de savne

lærde Kundskaber; derimod kan det tillades slige Skoleholdere i Præstens

uomgængelige Forfald, og naar ingen kunde haves til at holde Prædiken,

da, efter foregaaende Sang og aflæst Evangelium eller Epistel, at holde en

dertil passende Katekisation med Ungdommen paa Kirkegulvet.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1803.

Kane. Prom. (i Henhold til Kgl. Resol.) til Konsistorium, at det, Juni 1.

at Etatsraad Schlegel er Referendarius Consistorii, ikke skal være ham til

Hinder i at ansættes til Rektor ved Universitetet.

(Univ. Arkiv.)

Patroni Skrivelse til Rektor og Professores ved Kjøbenhavn Uni- Dec. 19.

versitetet, at da det i flere Henseender er ligesaa ubehageligt som upassende,

om de studerendes Prisafharidlinger censureredes af en eneste Professor, saa

ønsker Patronatet, at de filosofiske Prisafhandlinger maatte censureres af

Prof. Treschow og Prof. Muller, de filologiske af Prof. Thorlacius og Adjunkt

Sverdrop, og de æsthetiske af Prof. Kierulf og Prof. Thorlacius.

(Univ. Arkiv.)
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Marts 28. Reskript til Kjøbenhavns Universitet ang. de samme underlagte

Legaters Regnskabsvæsen.

Kongen har ladet Sig forelægge den til Universitetets Patron at fra Rektor og

Professorer indsendte Beretning om de til deres Omsorg betroede Legaters Bestyrere og

disses derfor aflagte Regnskaber; og, ligesom Hs. Majestæt i Fundatsen af 7de Maj 1788

har befalet, at Professorerne, saa lidt som muligt, skulle være bebyrdede med økonomiske

Forretninger, Pengesager og Regnskaber, saa vil Allerhøjstsamme og herved paa ny til-

kjendegive denne Sin Villie, og at Patronatet skal fordre bestemte Forslag, om og paa

hvad Maade de enkelte Professorer enten strax eller i Fremtiden kunne befries for Kirke-

Eforierne, for Tilsynet med særskilte akademiske Bygninger, og for at føre Regnskab over

samtlige dertil hørende Udgifter, ved hvilke Forslag dog skal tages Hensyn til, at den

akademiske Fond ikke paalægges trykkende Byrder, og at Universitetet ikke mister nogen

af de samme forundte Herligheder og Fordele. Disse Forslag skulle i sin Tid forelægges

Hs. Majestæt til allernaadigst Bedømmelse og Resolution. End videre fastsættes i Hen-

seende til Legaternes Regnskabsvæsen følgende Bestemmelser som Regler for Fremtiden:

§ 1. Hver Eforus skal sidst i Juni Maaned hvert Aar aflevere sine

Eforiregnskaber for det afvigte Aar til Konsistorium, som strax skal besørge

disse Regnskabers Revision. Med denne Revision og Notaternes Decision

forholdes som hidtil; dog bor samtlige Regnskaber være reviderede og deci-

derede inden Aarets Udgang, og herom gjøres aarlig Indberetning til Patro-

natet, hvilken Indberetning skal indrettes efter samme Skema som den før

meldte, og hver Gang forelægges Hans Majestæt til allerhøjst eget Gjennem-

syn. § 2. Hvad de smaa Legater angaar, over hvilke intet egentligt Regn-

skab fores, da bør samtlige Eforer til samme Tid forelægge den nye Rektor

deres Kvitteringsbøger. Til Bevis, at denne Befaling er efterkommet, og at

Legatets Renter ere blevne uddelte i Overensstemmelse med Legatets Fundats,

skal Rektor tegne i hver Kvitteringsbog sit Vidi med Underskrift og Datum.

§ 3. Ingen Eforus maa indesidde med større Kassebeholdning end han

nødvendig behøver til de i Halvaaret fra den ene Termin til den anden

løbende Udgifter. Den øvrige Beholdning afleveres strax i Kvæsturen, hvor

den bliver staaende til Eforens Disposition, i Overensstemmelse med Legatets

Fundats. § 4. Samtlige Eforier med Undtagelse af dem, der ere bundne

til et vist Professorat eller til Rektoratet, eller hvis Fundatser berettige

Eforus til at vedblive Eforiet efter Godtbefindende og at vælge sin Eftermand,

skal herefter skifte hvert 5te Aar, mellem Konsistoriums Assessorer; dog kan

den samme Eforus vælges anden og flere Gange.
(Univ. Arkiv.)

Sept. 4. Kane. Prom. til Amtmanden over Thisted Amt, ang. hvorledes de

i Arrest bortdøde kan til anatomisk Brug erholdes og bør at begraves.

I Anledning af en Forespørgsel om, hvorledes der skulde forholdes med Begra-

velsen af et Kadaver af en Arrestant, der, efter vedkommende Øvrigheds Tilladelse, var

benyttet til anatomisk Brug, meldes:

At, forinden saadant i lige Tilfælde bevilges, maa der sørges for, at

Liget bliver lagt i Kiste og Jord paakastet, hvorpaa det kan overleveres til

vedkommende, som, efter at have afbenyttet samme, derpaa bør lægge Lev-

ningerne af Kadaveret i Kisten, og begrave det i al Stilhed paa Kirkegaarden.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)
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Reskript til Konsistorium om Enkepensionen for Enker efter Profes- Nov. 0.

sores consistoriales.

Konsistorium havde i en til Kancelliet indgivet Forestilling ytret, at § 15 i Fuml.

for en Enkekasse af 20. Maj 17G7, konf. 5. Juni s. A. , indeholder den Bestemmelse, at

Enkernes Pension, der udbetales i 2 Terminer, nemlig Halvdelen til 11. Juni og Halvdelen

til 11. Decbr. , forst skulde tage sin Begyndelse fra Aarsdagen efter Mandens Dod, saa

meget, som den da i forste Termin efter Proportion kan blive, og at Grunden til denne

Bestemmelse maatte soges deri, at de paa den Tid, da Fundationen blev oprettet, nod

Naadsens Aar; men at denne Grund nu ikke passer sig mere for de senere ansatte Pro-

fessorer, der efter den nye Indretning ved Universitetet intet Naadsens Aar nyde. Kon-

Bistorium havde derfor fundet det billigt at vedtage, at Enkepensionen for Enker efter

Professores consistoriales, som ikke have Naadsens Aar, skal tage sin Begyndelse paa

deres Mænds Dodsdag og herpaa begj ærede allerh. Approbation. Kongen giver derfor til-

kjende, at han i Betragtning heraf, samt efter de ham i ovrigt forelagte Omstændigheder

allem. vil have bevilget og fastsat:

at § 15 i bemeldte allern. konfirmerede Fundats maa forandres derhen, at

Enkepensionen for Enker efter Professores consistoriales, som intet Naadsens

Aar have, skal tage sin Begyndelse fra Mandens Dødsdag.

(Univ. Arkiv.)

1805.

Forordning ang. Examen artium ved Kjøbenhavns Universitet. Marts 22.

§ 1. Enhver, som herefter ved Kjøbenhavns Universitet optages i

Studenternes Tal, bør tilforn ved Examen artium have aflagt saadanne Prøver

paa sin Modenhed til de akademiske Studeringer, som i denne Anordning

foreskrives. Forpligtelsen til at underkaste sig bemeldte Examen skal være

lige for alle, hvad enten de fra offentlige Skoler, eller fra Instituter, eller

privat Information, i Danmark og Norge, til Universitetet dimitteres. Og

da Undtagelse fra denne almindelige Regel ej maa finde Sted, saa kan ingen

Ansøgning om Dispensation i denne Henseende ventes bevilget, paa hvad

Grund det end maatte være. I Følge heraf ophører altsaa: a) den i Fun-

datsen for Kjøbenhavns Universitet 7. Maj 1788 II. Kap. § 2 givne Til-

ladelse at lade sig privat inskribere, og siden at tage en saakaldet Præli-

minærexamen ; b) den Katedralskolerne i Kjøbenhavn, Christiania og Odense,

ved de for disse udstedte nyeste Anordninger indtil videre meddelte Rettig-

hed til selv at afgjere deres Dimittenders Modenhed; og c) den lignende

Bevilling, som, efter Ansøgning, under 27. Novbr. 1795 var de norske Skoler

forundt. Derimod kan Inskription uden foregaaende Examen, i Fremtiden

>om hidindtil, finde Sted, for de studerende, som, efter at de allerede paa

Universitetet i Kiel, eller paa udenrigs Universiteter, cre immatrikulerede,

her agte at fortsætte deres akademiske Studia, eller at promovere. § 23.

I middelbar ofter at Censurforretningerne erc tilendebragte sker Inskriptionen

(ved hvilken, foruden de Personer, som hidtil have overværet samme, ogsaa

ommeldte Dekanus bør være tilstede) i Rektors Bopæl; og overleveres da

enhver af dem, som indskrives, tillige med Matrikelen og de akademisk* 1

Love, ogsaa don i 19. § ommeldte Udskrift af de ham tilkjendte Special-

karakterer. Ved denne Lejlighed betales og de samtlige Inskriptionsudgifter,

i hvad Navn og Bestemmelse de end maatte have, i en Sum, hvilken er

fastsat til 11 Rdlr. D. C. Denne distribueres af Rektor mellem alle ved-

Normer f. Univ. II. 13
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Marts 22. kommende efter enhvers Andel, saaledes som under Dags Datum, ved Re-

skript til Konsistorium, er blevet bestemt. Ved denne Anordning bortfalde

alle andre, den akademiske Inskription i nogen Maade vedkommende, Ud-
gifter, og enhver videre Fordring.

(Schous Forordn.)

Sept. 13. Instruktion for den kgl. Direktion for Universitetet og de lærde

Skoler.

Ved at anordne en særskilt, til dette Fag alene indskrænket, Direktion for Uni-

versitetet og de lærde Skoler, har Kongen haft til Hensigt, at Bestyrelsen af disse for

Staten saa vigtige Instituter maatte fores med udelt Omhu, og saa meget større Virk-

somhed, paa det at bemeldte Instituter desto sikrere maatte kunne opnaa det Øjemed,

hvortil de af Hans Forfædre og Ham ere stiftede og haandhævede, nemlig at danne due-

lige Embedsmænd, og at fremme videnskabelig Kultur og Lærdom. For nu at denne Hen-

sigt desto sikrere kan opnaas, maa Direktionen kjende Omfanget af og Grænserne for

dens Pligter og Forretninger, samt Maalet, hvortil, og Maaden, hvorpaa den skal virke

efter sin Bestemmelse. Han vil derfor til Befalingen af 3. Juli 1805, ved hvilken Direk-

tionen er beskikket, end videre foje følgende Instruktion, som indeholder de flere alminde-

lige Regler, efter hvilke Direktionen har at rette sig:

§ 2. I Almindelighed skal det være Direktionens Pligt at vaage over

og bidrage til, at alle de foranforte Stiftelser og Indretninger, hver for sig,

og alle i Forbindelse med hinanden, stedse mere og mere nærme sig det

vigtige og velgjørende -Øjemed, for hvilke de ere blevne til, og af Kongen

og hans Forfædre haandhævede og hævdede. I Følge heraf har Direktionen

i Særdeleshed at agte paa følgende:

C. Om Universitetet. § 12. Direktionen maae stedse være betænkt

paa at sætte Skole- og Universitets-Undervisningen i sammenstemmende

Forhold til hinanden. Til den Ende har Direktionen at sørge for: a) at

Universitets-Undervisningen planmæssig udbreder sig over alle de Hoved-

og Hjælpe-Videnskaber, som den studerende Ungdom, efter sin forskjellige

Bestemmelse, behøver til sin intellektuelle Dannelse og Dueliggjørelse for

Statens Tjeneste; b) at Flid i at holde og i at søge de Forelæsninger, Exa-

minatorier og øvelser, som henhøre til en velordnet og fuldstændig Univer-

sitets-Cyklus, underholdes og opmuntres saaledes, at Universitetets Kursus

for de studerende ikke ved skadelig Tilsidesættelse af vigtige Hjælpekund-

skaber, eller paa hvilken som helst anden Maade, indskrænkes inden for

snævre Grænser, og at endelig pligtmæssig Virksomhed paa den ene, og

Grundighed i akademiske Studeringer paa den anden Side ved ethvert hen-

sigtsvarende Middel befordres; c) at til den Ende, og med særdeles Hensyn

til Begynderens Tarv, affattes en Studieplan, eller en hensigtsmæssig An-

visning for de studerende til de i ethvert Videnskabsfag uomgængelig for-

nødne Lektioner og øvelser og den Orden, i hvilken de bør følge hinanden;

og at denne Plan fra Tid til anden gjøres fuldkomnere og stedse følges nøj-

agtigere; d) at de til ethvert Fag henhørende Kundskaber ikke alene fore-

drages theoretisk, men at der tillige sørges for Lejlighed og Tilskyndelse til

at anvende praktisk, hvad der theoretisk er lært, saa at den vordende Reli-

gionslærer og civile Embedsmand, lige saa lidet som den praktiske Læge,

savner Anledning og Hjælpemidler til at forberede sig ved passende øvelser

til sin tilkommende Bestemmelse; e) at der træffes passende og virksomme
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Foranstaltninger til, at de Lærere, som Universitetet behover, kunne dannes Sept. 13.

ved dette Universitet selv, til værdig at beklæde de akademiske Lærestole;

at ethvert Talent, som fortrinlig udmærker sig, understottes, opmuntres og

fremledes til dets videre Udvikling, at den saa gavnlige Kappelyst anspores

og næres, og at tillige de akademiske Promotioner holdes i det Værd, de

efter deres oprindelige Bestemmelse bar have, for at kunne desto mere frem-

skynde Lyst og Iver til at erhverve sig videnskabelige Fortjenester; f) at

alle til Universitetet henhørende Indretninger, som have Undervisning og

videnskabelig Dannelse til Hensigt, sættes mere og mere i Stand til at op-

fylde deres Bestemmelse, saa at de hver for sig og alle med hinanden kunne,

saa meget muligt, befordre Lejlighed til og Iver for at erhverve og udbrede

nyttige Kundskaber, og saaledes vedligeholde og forøge Universitetets Hæder;

g) at det pædagogiske Seminarium, som Kongen har sat ind blandt disse

Indretninger, stedse bliver en frugtbar Planteskole for duelige og værdige

Mænd, som Ungdommens Opdragelse og Undervisning trygt kan betroes.

§ 13. I Henseende til de akademiske Examina, især de saakaldte

Embedsexaminer, søger Direktionen at træffe saadanne Forholdsregler: a) at

der ikke alene omhyggelig prøves, hvilke Kundskaber Kandidaten har ind-

samlet, men at det tillige med nogenlunde Sikkerhed kan erfares, til hvilken

Grad Kandidatens intellektuelle Evner ere kultiverede ved hans Studeringer;

b) at den Universitetslærerne paaliggende, til Dels byrdefulde, Pligt at exa-

rninere, efterhaanden , naar og saa vidt Omstændighederne tillade det, lettes

dem , i det mindste saaledes , at de ikke formedelst disse Examiner skulle

berøves en for deres Hovedforretninger som akademiske Lærere nødvendig

og kostbar Tid, og at de ej heller skulle nødes til at afkorte de dem til—

Btaaede retmæssige Ferier.

§ 14. Da Universitetets Kollegier og Stipendier, som staa under Di-

rektionens Overtilsyn, have en saa vigtig Hensigt og Bestemmelse, saa maa
Direktionen med særdeles Omhu vaage over, at Stifterens veldædige -Øjemed

med hine Kollegier i sit hele Omfang vorder opnaaet. Over det hele Sti-

pendievæsen maa Direktionen søge at skaife sig den tydeligste og fuldstæn-

digste Oversigt, og være betænkt paa saadanne Indretninger og Foranstalt-

ninger, hvorved den med Stifterens øjemed mest overensstemmende Anven-

delse og Uddelingsmaade af de akademiske Beneficier kan vedligeholdes og

betrygges, uden at bebyrde Eforerne med økonomiske Forretninger og Regn-

skaber; og Stipendiaterne opmuntres ved Haabet om at kunne, eftersom de

trolig opfylde de foreskrevne Betingelser, stige fra et mindre til et større

Stipendium; men derimod Haabet om at beholde et tildelt Stipendium ganske

betages enhver, som ved akademisk Uflid gjør sig uværdig dertil.

§ 15. Endelig skal Direktionen inden hvert Aars April Maaned
t'p'lægge Kongen en Generalrapport om den literære Tilstand ved Univer-

sitetet, om Beskaffenheden af alle dets Læreanstalter, og om Anvendelsen af

samtlige akademiske Beneficier.

D. Om Uniyersitetets og Skolernes Økonomi. § 10. Til Direktionens

Virkekreds hører ogsaa Overtilsynet med Økonomien af samtlige den under-

ordnede offentlige Undervisningsanstalter. Det paalægges den derfor at samle

sig nøjagtige Efterretninger om alle Indtægtskilder, hvad enten de bestaa i

13*
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Sept. 13. Jordegods, Tiender og andre faste Ejendomme, eller i Kapitaler, Rettigheder

o. s. v. Alle de Fundatser og Adkomstbreve, som derom kunne give tilfor-

ladelig Oplysning, indføres i dertil indrettede Protokoller.

§ 18. Da Overopsynet over Universitetets og Kommunitetets hele

Okonomi og Rentevæsen er Direktionen overdraget, saa er det dens Pligt at

gjore sig bekjendt med alle derhen hørende Forretninger; den maa være

underrettet om, hvad Fremgang der gjores i de Operationer, som i Over-

ensstemmelse med den af Kongen allernaadigst approberede Plan, foretages

med Universitetets og Kommunitetets Godser. Alle Forespørgsler og Ind-

stillinger, som angaa hine Operationer eller Universitetets og Kommunitetets

Tiendevæsen, gaa gjennem Direktionen til vedkommende Kollegier, og de

herpaa faldende Resolutioner tilstilles igjen vedkommende gjennem Direk-

tionen. Denne sørger for, at der forfattes nøjagtige Regulativer over de

forskjellige Kassers Indtægter og Udgifter; at Administrationen af disse

Kasser og Regnskabsførelsen ved samme sættes paa en saa sikker og simpel

Fod som muligt; og at der med de akademiske Regnskabers Revision og

Decision iagttages den foreskrevne Orden. Endelig skal Direktionen hvert

Aar forelægge Kongen, tillige med den i § 15 befalede Generalrapport om
den literære Tilstand ved Universitetet, en Indberetning om Universitetets

økonomiske Forfatning og dets Regnskabsvæsens Beskaffenhed.

E. Almindelige Forskrifter. § 19. De Sager, over hvilke Direktionen

har at indkomme med allerunderdanigst Forestilling, ere i Almindelighed,

hvad af synderlig Vigtighed kan forefalde; men især: a) Forandringer i eller

enkelte Undtagelser fra de Anordninger og Befalinger, som af Kongen eller

Hans Forfædre ere givne, eller nye Regler, som maatte anses fornødne af

Ham at foreskrives; b) Planer til nye Læreanstalters Anlæggelse eller hid-

tilværendes Forandring, Forbedring eller Ophævelse; c) Embeders Besættelse

og Entledigelse fra samme; d) alle Afhandlinger om Forhøjelse eller Ned-

sættelse i Indtægter, af hvilket Slags de end ere; e) Bestemmelse af faste

Lønninger, Lønningstillæg, Pensioner og andre Udgifter, som reglementeres;

f) Forslag til uvisse Udgifter, som for enkelte Gange bevilges, naar de ud-

gjøre hver for sig 100 Rdlr. og derover. Mindre Udgifter af dette Slags

kunne tilstaas af Direktionen paa Kongens Approbation, til hvilken sammes

specificerede og sammendragne Beløb, ved hvert Kvartals eller hvert Halv-

aars Udgang, eftersom de ere flere eller færre, foredrages.

§ 20. I alle Sager, hvori fælles Overlæg med de kgl. Kollegier eller

andre af Kongen satte Avtoriteter kan være fornøden, har Direktionen derfra

at indhente Betænkninger, førend de Kongen foredrages, eller af Direk-

tionen afgjøres.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart).

1806.

juli i. Bekjendtgjøreise fra Direktionen for Universitetet og de lærde

Skoler angaaende nogle nøjere Bestemmelser i Frd. 22 Marts 1805 § 1 om
Examen artium ved Kjøbenhavns Universitet.

1) Naar nogen, som i Danmark og Norge er i offentlig Skole eller
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Institut eller ved Privatinformation forbercdet til akademiske Studier, vil Juli 1.

gaa til et andet Universitet end Kjøbenhavns, da skal han, hvis han siden

vil lade sig inskribere ved Universitetet i Kjøbcnbavn, først godtgjøre, at

han ved det Universitet, som han forst søgte, har studeret i det mindste

et Aar. 2) Førend nogen saaledes inskriberet kan admitteres til Embeds-

examen, maa han ikke alene have underkastet sig den filosofiske og filologiske

Kxamen, men og, førend han kan indstille sig til disse, i en foregaaende

Examen Artium have aflagt skriftlige Prøver i de Sprog- og videnskabelige

Kundskaber, hvorfor kun i denne og ikke i de øvrige akademiske Examina

giores Rede, og for ingen af disse skriftlige Prøver have erholdt en ringere

Karakter end Temmelig godt.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes Consistorii Forslag til et nyt Regle- SePk 26 -

ment for Universitetets Regnskabs- og Kassevæsen.

§ 33. Det staar enhver af nuværende Consistoriales frit for at vælge,

hvad enten han vil, som hidtil, modtage Renterne af de Summer, som til

hans Eforier henhøre, fra Hovedkassen til egen Bevaring under den sukces-

sive Udbetaling, følgelig og paa hans eget Ansvar, eller han vil lade Pen-

gene staa i Kassen, og derpaa anvise Eforiets løbende Udgifter. I sidste

Tilfælde aabner Eforiet Konto i Hovedbogen, hvorpaa tilskrives de Renter,

som det tilfalde, og fraskrives de Udgifter, som for Eforiet forefalde, og hvis

Summer af Eforen paa Kassen anvises. Eforens Anvisninger paa Kassen

antages da indtil den Sum, Eforiet der har indestaaende ; og naar med disse

Anvisninger, hvilke saa meget muligt maatte inddeles til Uges- eller Maa-

neds- eller Kvartals-Udbetalinger, følge de i Tilfælde fornødne Oplysninger,

og vedkommende kvittere ved Kassen, behøves til Revisionen intet særskilt

Eforiregnskab. For tilkommende Consistoriales, som overtage Eforier,

gj ælder den sidstmeldte Orden som Regel.

(Univ. Arkiv og Engelstofts Annaler 1806 II. S. 109—110.

1808.

Kgl. Resol. 3. at ingen akademisk Værdighed, mod- Nov. i.

taget ved eller fra udenlandsk Universitet giver Ret til Rang eller Fortrin i

Hs. Majestæts Riger og Lande, med mindre Allerhøjstsamme efter Omstæn-
dighederne i enkelte Tilfælde maatte finde sig bevæget til saadant aller-

naadigst at bevilge.

(Engelstofts Annaler 1810 I. S. 44.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Rektor og Professorer, at Hs. Nov. 23.

Maj. Kongen har fastsat,

at naar nogen har aflagt de Prøver og opfyldt de Betingelser, som
efter Univ. Fund. 7 Maj 1788 udfordres for at erholde Doktor- eller Magister-

graden, og Universitetet anser ham værdig til nogen af disse Grader, eller

det ønsker vod Æresdiplom at meddele Doktorgraden, Indberetning derom
da skal ske til Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler, for at

samme i allerunderdanigst Forestilling kan udbede sig allerhøjeste Resolution,
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Nov. 23. om Værdigheden maa forundes vedkommende, og at forst naar allernaadigst

Samtykke dertil er erholdt, Graden formeligen konfereres, og Diplomet ud-

færdiges, i hvilket udtrykkelig skal anføres, at allernaadigst Tilladelse dertil

er meddelt; at, forend nogen maa gives Adgang til at erhverve Doktorgraden

i Medicinen, skal han forst, saaledes som for denne Grad i det theologiske

og juridiske Fakultet er foreskrevet, disputere pro licentia, og ikke kalde sig

Licentiatus medicinæ, forend Licentiatgraden af ham er erholdt og af Hs.

Majestæt paa samme Maade som de andre Grader bekræftet.

(Kons. Kopibog.)

1809.

Jan. 13. Reskript til Biskop, Dr. Theol. og Ridder af Dannebrogen F. Munter,

m. ri. ang. et Seminarium for theologiske, sig i Sjællands Stift opholdende

Kandidater.

I en fra Biskoppen indsendt Forestilling er foreslaaet, at et Seminarium maatte

oprettes for de fra Universitetet dimitterede theologiske Kandidater, som, efter at have

fuldendt den akademiske Bane, opholde sig i Sjællands Stift, og i Folge Anordningerne,

hvad den videre praktiske Forberedelse paa Religionslærerembedet angaar, staa under Bi-

skoppens Tilsyn, hvilket Seminariums Hensigt skulde være, at komme dem blandt disse,

som med rosværdig Flid have anvendt deres akademiske Aar, til Hjælp ved denne deres

videre Forberedelse, hvortil en Mængde praktiske Kundskaber, forbundne med Øvelse i

deres Anvendelse, ere saa nødvendige.

Efter at have taget denne Forestilling i Overvejelse, fastsættes følgende

Bestemmelser i Henseende til et saadant Seminarium: 1) Om de Viden-

skaber, i hvilke der i Seminariet skal undervises: a) Psykologi. Til Lærer i

denne Videnskab udnævnes Feltprovst øllgaard; og har han at indrette sit

Foredrag saaledes, at det bliver overensstemmende med den vordende Reli-

gionslærers Tarv, og at tilendebringe ethvert Kursus i et halvt Aar. b) Ho-

miletik og Kateketik, hvorover bør læses hele Aaret igjennem. Til Lærer

heri udnævnes Pastor Clausen. I Henseende til Forelæsningerne over disse

Videnskaber fastsættes, for saa vidt Homiletiken angaar, at de idelig skulle

være forbundne med praktiske øvelser, at Theorien skal oplyses med
Exempler, tagne af de bedste Prædikener, at der ligeledes skal gives An-

visning saa vel til en ordentlig Behandling af Texten, som til en logisk

rigtig Disposition, et godt, lyst og smagfuldt Sprog, og rigtigt og anstændigt

Foredrag, at egne Udarbejdelser af Dispositioner og Prædikener, samt disses

Bedømmelse, dernæst Holdelse, bør finde Sted, og at endelig enhver Kandidat,

i det Aar han besøger Seminariet, bor holde 5 til 6 Prædikener, af hvilke

i det mindste de sidste skulle holdes offentlig i en Kirke. Kateketiken bør

foredrages saaledes, som en Præst i sin Stilling har Lejlighed til at anvende

den i Kirken og ved Konfirmanders Undervisning; c) den ugentlige Pastoral-

anvisning, som Biskop Munter efter sit Tilbud, indtil videre, giver Kandi-

daterne, d) Kirkeretten i dens hele Omfang. Til at foredrage denne Viden-

skab udnævnes Assessor ørsted, og har han at tilendebringe ethvert Kursus

i et halvt Aar. Til at anskaffe de fornødne Bøger til Seminariets Brug be-

vilges engang for alle 200 Rdlr. og siden 50 Rdlr. aarlig for at komplettere

og fortsætte Samlingen saaledes, at de vigtigste Skrifter i Pastoralfaget og

de fortrinligste Prædikensamlinger efterhaanden kunne anskaffes. Det bi-
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faldes, at Bøgerne, efter Biskoppens Tilbud, bevares i hans Bibliothok, at det Jan. 13.

Værelse i Bispegaarden , som er bestemt til Avditorium, afbenyttes af Semi-

nariet, og at Biskoppen, saa længe Seminariet holdes i hans Hus, sørger for

Lys og Varme om Vinteren. 2) Om Medlemmerne i Seminariet og Tiden, i

hvilken Undervisningen bor tilendebringes, a) Theologiske Kandidater med
bedste Karakter skulle have fortrinlig Adgang til Seminariet; dog skal det

være Seminariets Direktion uforment at gjøre Undtagelse heri til Fordel for

en eller anden Haudillaudabilist, som den maatte skjønne, at besidde sær-

deles Anlæg til at drage Nytte af Seminarii Undervisning og øvelser, b) Til

Deltagelse i de egentlige homiletiske og kateketiske øvelser maa ikke an-

tages flere end 20 Seminarister, som vælges mellem de sig i Sjællands Stift

opholdende Candidati Theologiæ, der efter offentlig Opfordring melde sig for

Biskoppen ; derimod skal Direktionen ikke være bunden i Henseende til An-

tallet af dem , som den vil tilstede Adgang til den theoretiske Undervisning

eller Forelæsningerne, saa vidt den maatte finde det overensstemmende med
Seminariets Hensigt og øjemed, c) Tiden, i hvilken Seminaristerne maa del-

tage i Undervisningen, skal være et Aar, og Forelæsningerne skulle fordeles

saaledes, at i det første halve Aar læses over Psykologi, Homiletik og Kate-

ketik, og at i det andet halve Aar de homiletiske og kateketiske øvelser

blive fortsatte, og Forelæsningerne over Pastoralanvisningen og Kirkeretten

blive forbundne hermed. 3) Om Bestyrelsen af Seminariet. Til Direktører

og Bestyrere af dette Seminarium udnævnes samtlige dets Lærere, tillige

med Dr. theologiæ Hr. Friderich Plum, Stiftsprovst og Sognepræst for Frue

Menighed i Kjøbenhavn, og bifaldes i øvrigt, at Biskop Munter, efter sit

Tilbud og for saa vidt hans øvrige Forretninger tillade det, tager Del saa

vel i Undervisningen som Bestyrelsen af Seminariet, og derfor aflægger

Regnskab ved hvert Aars Slutning.
(Fogtmanns Reskr. Sml.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr., hvorved stadfæstes Valget af Re- Maj 13.

ferendarius consistorii til Universitetets Rektor.

I Skrivelse til Univ. og Skole-Direkt. havde Konsistorium, ved at indberette, at

Referendarius consistorii , Prof. Hurtigkarl var blevet valgt til Universitetets Rektor for

det folgende Aar, udtalt, at der formentlig intet kunde være til Hinder for en Forening af

disse tvende akademiske Embeder, da en kgl. Resol. i Aaret 1803 havde fastsat, at det,

at Etatsraad Schlegel var Referendarius Consistorii, ikke skulde være ham hinderligt i at

ansættes som Rektor ved Universitetet. Konsistorium begjærede derfor Direktionens Appro-

bation paa Valget.

Direktionen fandt aldeles intet at erindre mod det gjorte Valg af

Prof. Hurtigkarl til Rector Magnificus for det næste akademiske Aar.

(Univ. Arkiv,)

Forordning angaaende de lærde Skoler i Danmark og Norge. Nov. 7.

§ 80. Naar en Stipendiats Fornødenheder, hvortil regnes Anskaffelsen

af do uundværlige Skolebøger, tillade det, bliver kun en Del af det ham be-

vilgede Stipendium anvist til Udbetaling; det øvrige oplægges for ham. §81.

Af Stipendiatens Oplæg betales ham ved hans Dimission til Universitetet en
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Nov. 7. Tredjedel. Den anden Tredjedel anvises ham af Direktionen til Udbetaling

ved Enden af hans første akademiske Halvaar, og den sidste Tredjedel lige-

ledes efter det andet Halvaars Forløb, efter at det ved indsendte Attester

fra vedkommende Professorer, og ved de Prøver, han har været underkastet,

er bevist, at han hensigtsmæssig har anvendt sin Tid i begge Halvaar, og

ført et anstændigt Levned.
(Schous Forordn.)

1810.

Marts 21. Concl. cons. om nærmere Fastsættelse af Naadensaaret ved Profes-

sorernes Residenser.

Da Etatsr. Riisbrigh var afgaaet ved Doden paa selve Flyttedagen d. 18. April

1809, begjærede Arvingerne Konsistoriums Resolution, om de havde mere Husleje at kræve

af Universitetet end det for '/a Aar allerede oppebaarne, og i saa Fald hvor meget. Kon-

sistorium vedtog at svare

:

Da Lovgivningen om Gejstliges Naadensaar viser, at den Dag, der

angives som Terminus ad quem, i enhver af de Perioder, hvori Aaret ind-

deles, bør forstaas inklusive, og Flyttedagen i Kjøbenhavn efter Anordnin-

gerne beregnes kun at vedvare til Middag, saa kan med Hensyn til samme,

siden Etatsr. Kiisbrigh er død Flyttedagen om Formiddagen Kl. 11, Konsi-

storium ikke formene andet, end at Etatsr. Riisbrighs Arvinger ikke kunne

gjøres Paastand paa mere end de Huslejepenge for V2 Aar, som de allerede

have oppebaaret.
(Acta cons.)

April 13. Konfirmation paa Greve Joachim Godske Moltkes Gavebrev, hvor-

ved Kjøbenhavns Universitet skjænkes den Moltkeske Naturalie-Samling, saa-

ledes lydende:

Ved lang Erfaring overbevist om naturhistoriske Kundskabers fortrin-

lige Nytte, saa vel for Borgerne i Almindelighed, som i Særdeleshed for

Statens Embedsmænd; og forvisset om, at Universitetet i enhver Henseende

er det mest passende Sted til disse Kundskabers Udbredelse i mit Fædre-

land, har jeg troet at kunne bidrage til dette Studiums Fremme ved Uni-

versitetet paa følgende Maade, og under disse Betingelser. § 1. I fornævnte

-Øjemed skjænker og giver jeg, Gehejmekonferensraad, Greve Joachim Godske

Moltke til Bregentved, Universitetet i Kjøbenhavn til Brug, Besiddelse og

Ejendom den mig tilhørende Samling af Naturalier med sammes Tilbehør.

§ 2. Bemeldte Samling, som strax til Universitetet afleveres, skal være og

forblive en særskilt Samling; og til Erindring om min salig Fader, af hvem
den er samlet og anskaffet, kaldes: Gehejmeraad, Greve Adam Gottlob Moltkes

Naturaliesamling ; og da Universitetet allerede selv ejer en Samling af natur-

historiske Gjenstande, tilbyder jeg mig, for at give benævnte Greve A. G.

Moltkes Naturaliekabinet den størst mulige Fuldkommenhed og Brugbarhed,

og derved tillige at anledige begge disse Samlingers Forbindelse til et desto

nyttigere hele, for Betaling, i rede Penge anslaaet, efter sagkyndige Mænds
Vurdering, at modtage til Indlemmelse og Komplettering af sidstmeldte Ka-

binet, eller efter kompetente Kj enderes Dom fortjene Fortrin for de Exem-
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piarer, som det sidste ejer; dog deri fradraget den paa samme Maade be- April 13.

stemte Værdi af de Doubletter, som fra min Faders Samling maatte anses

undværlige, og over hvilke, i Følge det efterfølgende 8de Punkt, Direktionen

for Universitetet og de lærde Skoler beholder Ret paa andre Maadcr at dis-

ponere. § 3. Naar det Moltkeske Naturaliekabinet saaledes er kompletcret,

og tillige videnskabelig ordnet, forfattes over samme en behørig Katalog,

hvilken derefter befordres til Trykken. De Udgifter, som Katalogens For-

fattelse og Trykning maatte anledige, udredes engang for alle af mig eller

Arvinger. Hvert tiende Aar efter Katalogens Publikation udgives en Supple-

mentkatalog over de nye Species, som i disse Aars Lob ere anskaffede for

Greve A. G. Moltkes Naturaliekabinet, til hvilke Supplementers Trykning

Bekostningerne udredes af Grevskabet Bregentveds Besidder. § 4. Til at

fremme det benævnte Naturaliekabinets aarlige Tilvæxt og derved at befordre

og forøge dets vedvarende Gavnlighed henlægger jeg en fast aarlig Indtægt

af 200 Rdlr., hvilken Indtægt bestandig skal være forsikret i Gaardene

Tryggevælde og Aisløv, hvilke jeg har forbundet med Grevskabet Bregent-

ved, og fra samme udbetales i Universitetets Kvæstur hvert Aars 30te Juni

og 31te Decbr. , hvergang det halve, og sker forste Indbetaling den 30te

Juni 1810. § 5. Desuden skal ved hvert akademisk Aars •Slutning af oven

nævnte Grevskabs Besidder anvises Universitetet end videre 200 Rdlr., naar det

fuldstændig bevisliggjøres, at naturhistoriske Forelæsninger virkelig ere blevne

holdte og tilendebragte ved Universitetet i Aarets Løb ; hvilke 200 Rdlr. aarlig

skal paa samme Maade, som de i forrige § omtalte 200 Rdlr., være forsikrede,

og udbetales som et Gratiale til den eller de Lærere, der have holdt Fore-

læsninger, i Forhold til enhvers Arbejde. I Tilfælde det i dette Punkt for-

drede Bevis ej tilvejebringes, blive disse 200 Rdlr. at anvende efter følgende

9de §. § 6. Det Moltkeske Naturaltheater skal staa aabent 2, i det mindste

1 Dag ugentlig, baade for indenlandske og fremmede, under tilbørligt Tilsyn

;

dog maa aldeles intet deraf under hvad som helst Paaskud udlaanes, ej

heller forkommes, eller fra Samlingen alieneres, undtagen for saa vidt dette

er en Følge af Bestemmelserne i den foregaaende 2den §. § 7. Hver 28de

Januar skal paa Universitetets Vegne til Hs. Majestæt Kongen aflægges aller-

underdanigst Rapport om Naturaliekabinettets Tilstand og sammes hensigtsmæs-

sige Benyttelse, tillige med et Regnskab over, hvad nyt der i sidste Aai; for

de tillagte Indtægter er anskaffet. Af denne allerunderdanigste Beretning,

La vel som af det aarlige Regnskab, meddeles Besidderen af Grovskabet

Bregentved Gjenpart, hvilken ogsaa har fri Adgang til og Afbenyttelse af

Samlingen, endog paa andre Tider end de, hvori den sædvanlig staar aaben.

Hvad angaar Samlingens Anbringelse i et passende Lokale ved Universitetet,

dens Fordeling, Opstillelse i videnskabelig Orden, og Katalogens Anskaffelse,

Benyttelsen af de Doubletter, som maatte haves til anden Disposition, naar

den i § 2 omtalte Indlemmelse har fundet Sted, den mest hensigtsmæssige

Anvendelse af den aarlige Indtægt, som i Følge §§ 4 og 5 er tillagt dette

Kabinet fra Grevskabet Bregentved, Forelæsningernes Indretning, og over-

hovedet alle de Foranstaltninger, som henhøre til Iværksættelsen af de for-

anforte Bestemmelser, og det fornødne Indseende med sammes Overholdelse,

da anbefales saadant til den kgl. Direktion for Universitetet og de lærde

Normer f. Univ. 11. 14
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April 13. Skoler. Skulde nogen af de Betingelser, som i forcgaaendc §§ ere fastsatte,

for saa vidt det tilkommer Universitetet at opfylde samme, mod Formodning

ej af det vorde overholdt, forbeholdes mig og tilkommende Ejere af Grev-

skabet Bregentved Rettighed til paa anden Maade til anden offentlig Brug

at anvende den aarlige Understøttelse, som fra bemeldte Grevskab, efter §

4 og 5 nu dertil henlægges.
(Fogtmanns Reskr. Sml.)

Juli 11. Concl. cons. om , at de, som udnævnes til Alumner paa Elers Kol-

legium, skulle bekjende sig til den kristelige Religion.

I Anledning af et opstaaet Spørgsmaal, om Student Salomonsen, der var Jøde,

kunde udnævnes til Alumnus paa Elers Kollegium, resolverede Konsistorium:

Da § 4 i Fundatsen for Elers Kollegium fordrer af dem , som ud-

nævnes til dette Kollegium , at de skulle have underkastet sig examen theo-

logicum, og da der, uagtet denne Forpligtelse er hævet ved Univ. Fund.

7. Maj 1788 VI § 2 Nr. 6, ved samme Fundats i dets Sted er anordnet,

at studiosi juris eller medicinæ, som ansøge om saadanne stipendia, skulle

lade sig prøve, om de have grundig Kundskab i Religionen og Kristen-

dommen, drister Konsistorium sig ikke, da disse Bestemmelser klarlig synes

at forudsætte, at alumni collegii Elersiani skulle bekjende sig den kristelige

Religion, til at udnævne Student Salomonsen til den ledige Plads, med
mindre han dertil erholder allerhøjeste Dispensation.

(Acta cons.)

Sept. 21. Kane. Skr. om at ikke blot Ligene af de Personer , som dø paa

Hospitalerne og begraves paa det offentliges Regning, men ogsaa af ind-

skrevne fattige, som dø i Distrikterne og begraves for offentlig Regning fra

Alm. Hospital, paa Forlangende skulle udleveres til Anatomikammeret ved

Universitetet og det kirurgiske Akademi.
(Univ. Aarb. f. 1876-77 S. 44 Note,)

Okt. 16. Kane. Prom. til Direktøren for TugU, Rasp- og Forbedringshuset

ang. at Cadavera af visse i Rasp- og Tugthuset døde Forbrydere skulle

afleveres.

I behagelig Skrivelse af 24. f. M. har Hr. Majoren i Anledning af Kancelliets

Skrivelse til Dem af 21. s. M. , hvori dette Kollegium anmodede Dem
,
paa Forlangende

at foranstalte udleveret det fornodne Antal Cadavera af de Forbrydere, som maatte bortdo

i de Deres Opsyn betroede Straffeanstalter, indstillet, at denne Aflevering maatte ind-

skrænkes kun til de Fanger, der for grove Forbrydelser ere paa Livstid inddomte i Tugt-

og Rasphuset, og til saadanne Forbedringshuslemmer, om hvilke der efter deres Dod ingen

af deres Paarørende melder sig for at besørge deres Begravelse.

Man skulde i tjenstlig Gjensvar ikke undlade at melde, at Kancelliet

paa Grund af det i bemeldte Skrivelse oplyste, bifalder fornævnte Deres

Indstilling.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1811.

Kgl. Resol. om , at der tilstedes de i Hertugdømmerne examinerede

Nov. 2. Kandidater i Theologien Adgang til gejstlige Embeder i Kongerigerne Dan-
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mark og Norge i Forhold til deres Examinationskarakter lige med de ved Nov. 2.

Universitetet i Kjobenhavn examinerede Kandidater, samt at en lignende

Adgang indrommes de ved sidst nævnte Universitet examinerede Kandidater

med Hensyn til Besættelsen af de gejstlige Embeder i Hertugdømmerne, alt

dog saaledes, at enhver skal godtgjøre sin Færdighed i det Sprog, i hvilket

der bliver prædiket paa det Sted, hvortil han kaldes.

(Saml. af slesv. og holst. Bestemmelser.)

1 Kgl. Resol. om , at examinerede theologiske Kandidater i et Aar Nov. 25.

skulle deltage i Pastoralseminariets Øvelser m. m., se Kane. Prom. 7.

Dec. 1811.
(Selmers akad. Tid. f. 1833 S. 197.)

Kane. Prom. til den kgl Direktion for Universitetet og de lærde Dec. 7.

Skoler og samtlige Biskopper i Danmark, ang. at examinerede theologiske

Kandidater skulle i et Aar deltage i Seminariets øvelser, eller og ikke tages

Hensyn paa ved gejstlige Embeders Besættelse, der vil ske med Deltagerne.

Kancelliet har i en til Hs. Majestæt indgivet allerunderdanigst Forestil-

ling andraget paa: at det i Aaret 1809 allemaadigst oprettede Seminarium til theologiske

Kandidaters Uddannelse til gejstlige Embedsmænd maatte erholde en større Virkekreds,

for at kunne stifte desto mere Gavn, og Hs. Majestæt har herpaa allemaadigst behaget

at resolvere:

»At ligesom Allerhøjstsamme ved Resolution af 6. Avg. f. A. aller-

naadigst har befalet, at Kancelliet ved ledigværende gejstlige Embeders Be-

sættelse skal bringe i Erindring de af fornævnte Seminarium fortrinlig an-

befalede Kandidater, naar nogen af disse findes blandt de ansøgende, saa-

ledes fastsættes end videre allemaadigst, at enhver Kandidat, som herefter

tager theologisk Examen ved Kjøbenhavns Universitet, skal enten strax, naar

han har taget Embedsexamen, eller siden efter deltage i Seminariets -Øvelser

i et Aar, og at ikke nogen Ansøgning om gejstligt Embede vil blive taget i

Betragtning, førend Ansøgeren beviser, at han i et Aar har nydt saadan

Undervisning paa Seminariet, og af Direktionen for samme har erhvervet

anbefalende Vidnesbyrd, samt at Undtagelse herfra alene vil finde Sted, naar

nogen med sikre Beviser godtgjør, enten at han formedelst Fattigdom eller

andre Omstændigheder ikke har kunnet opholde sig her i Staden efter sin

Embedsexamen, og ej heller siden har kunnet rejse her til Staden for at be-

nytte sig af Seminariet, eller at han paa anden Maade har erhvervet sig den

praktiske Duelighed, som Seminariet kan give ham Lejlighed til at erhverve.«

Idet Kancelliet herved tjenstligst tilmelder den kgl. Direktion for Universi-

tetet og de lærde Skoler denne allernaadigste Resolution til behagelig Under-

retning, skulde man lige tjenstligst anmode samme om, behagelig at kommu-
ii irere de her ved Universitetet værende theologiske Professorer denne Reso-

lution, og derhos at paalægge dem, hver Gang theologisk Embedsexamen er

tilendebragt, at bckjendtgjore bemeldte Resolution for samtlige de examinerede

Kandidater.
(Fogtmanns Beskr. Sml.)

14*
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Marts 8. Kgl. Resol. , at der s\al udsættes en Guldmcdaille som Belønning

for den bedste Besvarelse af en Prisopgave i de naturhistoriske Videnskaber.

(Univ. Arkiv.)

1814.

Marts 22. Alm. Sportel-Regi. for Retsplejen og de dermed forbundne For-

retninger i Danmark.

§ 110. Naar offentlige Lærere eller deres Stervboer lade Bøger eller

Kunstsager sælge ved offentlig Avktion, svare de ikkun 2 pro Cento deraf,

hvilken Moderation i Avktionssalariet ogsaa fremdeles i Overensstemmelse

med Reskr. 10. Juni 1778 § 5 skal tilkomme de nuværende Professorer

ved Kjøbenhavns Universitet og deres Stervboer, naar andre rørlige Effekter

af dem ved Avktion bortsælges.
(Schous Forordn.)

Juli 29. Anordning for Almueskolevæsenet paa Landet i Danmark.

§ 50. Naar et Degnekald indgaar, og dets Indkomster henlægges til

Skolerne, skal den, som har Kaldsrettighed til Degnekaldet, for Fremtiden

kalde Skolelærer i det Skoledistrikt, i hvilket Degnen forhen boede. Har

den kaldsberettigede tillige Hartkorn i Sognet, da kalder han desuden skifte-

vis med de andre Lodsejere (jfr. § 49 d.).

(Schous Forordn.)

1815.

Marts 10. Kons. Skr. til Professorerne i Mineralogi, Botanik og Zoologi, at de i

Forening skulle affatte Forslag til Prisopgaver i Naturhistoriens forskjel-

lige Dele.
(Acta cons.)

Juni 21. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at Konsistorium ved Kjøbenhavns

Universitet maa besætte det i Grevinge under Ods Herred ledigværende

Kirkesanger- og Skolelærerembede, samt i Almindelighed fastsættes, at

de, som i Følge Frd. 3 Juni 1809 have tabt eller tabe jura vocandi i Hen-

seende til Præsteembeder, ikke af denne Grund maa anses berøvede Ret til

at besætte Skolelærerembeder i Overensstemmelse med Frd. 29 Juli 1814

angaaende Almueskolevæsenet paa Landet i Danmark.
(Univ. Arkiv.)

Avg. 15. Kane. Skr. til det kirurgiske Akademi ang. at saa vel de medicinske

som kirurgiske Kandidater skulle afgive en Forsikring om at ville anvende

deres Kundskaber til sand Gavn for Samfundet.

Professor og Stadsmedikus Doktor Herholdt har til Kancelliet indgivet Forslag

om, at alle autoriserede Læger skulle, naar de erholde Testimonium academicum eller

Fribrev til Praxis, aflægge korporlig Ed, hvilket ikke hidtil med alle Læger eller i alle

Etater har været Tilfældet, og som han anser betryggende for den offentlige Sikkerhed.

Det kongelige Sundhedskollegium, hvis Betænkning man herover har indhentet, har ytret,

at det ingen Betænkelighed finder ved, at det blev anordnet, at alle Candidati Medicinæ

og Chirurgiæ, som herefter ved Universitetet og det kirurgiske Akademi tage Examen,

strax efter Examinationen skal affordres Ed eller, i Lighed med, hvad for de juridiske

Kandidater er Skik, Forsikring under højtidelig Haandrækning til en af Professorerne om
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ved deres Forretninger som praktiserende Læger stedse at lade sig det være magtpaa- Avg. 15.

liggende efter bedste Skjonnende at anvende deres Kundskaber med Flid og Omhu til

Samfundets og deres Medmenneskers Gavn, at soge deres Kundskaber fremdeles udvidede,

og gjore sig bekjendte med og noje efterleve de dem og deres Fag vedkommende An-

ordninger og Bestemmelser.

Kancelliet, der var enigt i, hvad det kgl. Simdhedskollegium saaledes

ytrede, har derefter korresponderet med den kongelige Direktion for Univer-

sitetet og de lærde Skoler, om ikke samme maatte finde sig foranlediget til

ved den medicinske Examen at indføre den af Sundhedskollegiet foreslaaede

højtidelige Forsikring; og ligesom samme nu har underrettet Kancelliet om,

at den, efter Brevvexling med det medicinske Fakultet, som intet herimod

har fundet at erindre, har foranstaltet, at denne højtidelige Forpligtelse for

Fromtiden vil blive iagttaget, for saa vidt angaar den medicinske Examen,

saaledes skulde man herved tjenstligst have det kgl. kirurgiske Akademi an-

modet om at træffe en lige Foranstaltning i Henseende til de studerende, som

herefter maatte underkaste sig Examen Chirurgicum.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

1816.

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium i hvilken udtales — Marts 2.

iAnlodning af, at Afgjørelsen af et Spørgsmaal vedrørende en Interessents

Forbliven i Professorernes Enkekasse var indstillet til allerh. Afgjørelse

— , at da nævnte Enkekasse er en privat Indretning, anser Direktionen ikke

det opstaaede Spørgsmaal at kvalificere sig til allerunderdanigst at forestilles

Hs. Maj. Kongen til allerh. Resolution. Direktionen henviser derfor Sagen

til Konsistoriums egen Afgjørelse, men udtaler sit Skjøn over Sagen.

(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvorved samme til- Maj 14.

stilles en Sum af 400 Rbdlr. S. V., som Gehejmekonferensraad og Ordens-

kansler I. G. Greve af Moltke har skjænket til Universitetet, for at derfor

skulle kjobes Boger i det naturhistoriske Fag, helst paa Avktioner, med den

Bestemmelse, at de Bøger, som saaledes indkjøbes, ikke blandes med Bi-

bliothekets øvrige Boger, men komme til at udgjore en særskilt Samling.

(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Forstanderne for den lærde Sept. 21.

Skole i Roskilde, at Udredelsen af don paa Flyng Sogns Præstetiende hvilende

Studieskat 1 1M1. 51V2 Sk. S. V. og Kathodratikum 80 Sk. S. V. bør,

eftersom Roskilde lærde Skole er beneficeret med bemeldte Tiende, være

Sognepræsten uvedkommende, og for Fremtiden udvises af Skolens Kasse til

Udbetaling.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

1817.

Kgl. Resol., li vorvod bestemmes: 5) At de i sin Tid Pebr. 21.

paatænkte og begyndte, mon siden standsede, efemeridiske Tabeller over

Maanens Distance fra de fire Planeter, Venus, Marts, Jupiter og Saturnus,
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Febr. 21. nu igjon maa sættes under Arbejde, og disse Arbejder overdrages til Professor

Schumacher, mod at han derfor erholder et aarligt Honorar af de 500 Rdl.

S. V., som Direktør Schultz til ham, efter det foranførte, har at betale.

7) At Professor Schumacher forener sig med Direktøren for Søkortarkivet

saa vel om det første Aar, da de efemeridiske Tabeller skulle udgaa,

som om Tiden, naar renskrevet Exemplar af Tabellerne hvert Aar afleveres

til bemeldte Arkiv, der bekoster Trykningen og besørger Udsalget ior egen

Regning. 8) At for saa vidt nogle Bøger, i fremmede Lande udgivne

efemeridiske Tabeller og deslige nu maatte behøves engang for alle til dette

Arbejde, disse da bekostes af Observatoriet af defs opsparede Fond, og, for

saa vidt saadanne siden aarlig behoves, disse anskaffes af Observatoriets

aarlige Indtægter, mod at de blive Universitetsbibliothekets Ejendom.

(Univ. Arkiv.)

Febr. 26. Reskript til Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler ang. at

Direktionen for den botaniske Have skal forenes med Universitets Direktionen.

Vor Direktion for den botaniske Have skal for Fremtiden være for-

enet med vor Direktion for Universitetet og de lærde Skoler, og saaledes op-

høre som særskilt Direktion, dog at Os elskelige Professor Erik Nissen

Viborg, vor Etatsraad, Ridder af Dannebrogen, erholder Sæde og Stemme i

fornævnte Universitets Direktion, naar Sager, den botaniske Have betræffende,

der foretages; og er det vor allernaadigste Villie og Befaling, at den bota-

niske Have med alt dens Tilbehør i den Stand, i hvilken den nu forefindes,

samt med alle dens nuværende faste og reglementerede Indtægter, men

tillige og med den samme paahæftede Gjæld, skal gaa aldeles ind under

Universitetet, for, ligesom andre dets videnskabelige Indretninger, derfra at

underholdes ved de aarlige Tilskud, som til Havens nuværende Indtægter

maatte behøves. Derefter I Eder allerunderdanigst have at rette, og det

fornødne i Overensstemmelse hermed at foranstalte.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Febr. 28. Univ. og Skole Direkt. Skr. til Rektor og Professorer ved Kjø-

benhavns Universitet, hvori samme tilskrives, at ligesom Hs. Exe. Gehejme-

statsminister I. G. Greve af Moltke i forrige Aar skjænkede Universitets-

bibliotheket, til Fordel for dettes naturhistoriske Fag, en Gave af 400

Rbdlr., N. V., saaledes har Hs. Exe. under 28de f. M. tilstillet Direktionen

en Sum af 600 Rbdlr. N. V. med Begjæring, at deraf de 400 Rbdlr. maatte

anvendes til derfor at kjøbe Bøger udi det naturhistoriske Fag, helst paa

Avktioner, og de ovrige 200 Rbdlr. til Gave for Bibliothekets filologiske

Fag, saaledes at der, ligeledes helst paa Avktioner, gjøres Indkjøb af saa-

danne filologiske Skrifter, der kunne anses mest hensigtsmæssige, og det i

Særdeleshed kritisk -filologiske Udgaver af og Oplysninger til græske og

romerske Klassikere, Bøger, som slaa ind i den græske og romerske Litera-

turhistorie, encyklopædiske Haandbøger og isagogiske Skrifter til methodisk

Studium af de gamle Sprog, og da ogsaa fortrinlige Lexika, Værker over

den gamle Historie, især den græske og romerske, Skrifter og Afhandlinger,

som angaa nye Synsmaader i Mythologi, Kunsthistorie og Antikviteter over-
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hovedet. Direktionen tilføjer, at don er underrettet om, at dot or Hs. Exe. Fcbr. 28.

Ønske, at Gaven anvendes ene til Bogers Indkjøb, mon ikke til derved

tillige at bestride Indbindings Omkostninger, bvilke da, for saa vidt de

maatte finde Sted, blive at afholde af Bibliothekets øvrige Indtægter.

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes: 1) at saa længe indtil de G af- April 18.

brændte Professorgaarde igjen kunne opbygges eller paa anden Maade an-

skaffes, de tvende Boliger i Kommunitetsbygningen, som nu bebos af Pro-

fessorerne, Dr. Hornemann, Ridder, og Dr. P. E. Møller, vedblive at være

til fri Bolig i Stedet for tvende af bemeldte afbrændte Professor boliger, og

at dernæst for samme Tid i Stedet for de 4 andre Professorboliger be-

stemmes 4 passende Huslejer i Penge, med hvilke, i Henseende til de Pro-

fessorer, som samme kunne erholde, bliver at forholde paa samme Maade, som

med Professorgaardene selv, men at efterhaanden som 4 Professorboliger op-

bygges eller kjøbes og tages i Brug, disse Huslejer falde bort; 2) at den

første Huslejesum fastsættes til 600 Rbdlr., den anden til 500 Rbdlr. og de

to sidste hver til 400 Rbdlr. aarlig alt i Sølvværdi, og 3) at de 4 smaa

Huslejeportioner, som Konferensraad, Ridder Schlegel, Etatsraaderne Wolf,

Ridder, Hurtigkarl og Professor, Ridder Thorlacius nu have, lægges til Grund

og forøges til de Summer, som de 4 nye Huslejer nu ville udgjøre, og disse

nye og større Huslejer da først tillægges de nævnte Professorer i Stedet for

de hidtil hafte mindre, saaledes at Konferensraad Schlegel erholder den

første paa 600 Rbdlr. Etatsraad Wolf den anden paa 500 Rbdlr., Etatsraad

Hurtigkarl og Professor Thorlacius den tredje og fjerde å 400 Rbdlr. S. V.,

samtlige disse Huslejer at beregnes fra Flyttedagen den 25de Maj 1816,

hvorefter ved Vakancer forholdes, som med Professorgaarde selv.

(Univ. Arkiv.)

Reskript til Rektor og Professorer ang. en forandret Indretning ved J"h 18.

Konsistorium ved Kjøbenhavns Universitet*).

4) Ligesom hidtil tage Professores consistoriales Sæde og Underskrift

i Consistorio efter Fakulteter, dog at ethvert Aars Rektor har i dette Aar

Forsædet; men Adgang til fri Bolig, Husleje, og andre med Plads i Consi-

storio forbundne Emolumenter, skal, uden Hensyn til Fakultetet, bero paa

enhver Professoris consistorialis Anciennetet i Consistorio, med mindre, saa

vidt Bolig og Husleje angaar, han ellers har fri Bolig, eller det skulde være

fornødent eller gavnligt, at nogen Professor, formedelst Opsyn over eller

Brug af videnskabelige, til hans Fag henhørende, Apparater, maatte fortrinlig

gives Adgang til en vis Bolig, i hvilket Fald Vi derom ville, uden for den

ellers almindelige Regel, anderledes bestemme. 7) Alle de Medlemmer af

Fakulteterne, som have Sæde i Consistorio, have fakultetsvis Adgang til

Rektoratet, efter deres Anciennetet i Consistorio; dog undtages herfra den

yngste Consistorialis af det filosofiske Fakultet, fordi han forretter Sekreta-

*) Koll. Tid. 1817 Side 665-678.
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Juli 18. riatet. 9) Dekanatet i ethvert af Fakulteterne skifter aarlig mellem samtlige

Fakultetets Professorer, som ere Medlemmer af Consistorio, efter Anciennetet,

Jog med Undtagelse af den yngste Professor consistorialis af det filosofiske

Fakultet, af den i oven staaende 7de § anførte Aarsag.
(Univ. Arkiv.)

Nov. 8. Kgl. Resol., hvorved bestemmes, at enhver theologisk Kandidat,

naar han melder sig enten hos vedkommende theologiske Professor, for at

holde Dimisprædiken, eller hos Biskoppen for at underkaste sig den kateke-

tiske Prøve, bør, hvis han efter sin theologiske Examen har opholdt sig i

Kjøbenhavn, medbringe Attest fra Direktionen fra Pastoralseminariet for, at

han har været deri i et .Aar, eller, hvis han efter sin Examen ikke har haft

Lejlighed til enten et helt Aar eller i det mindste dog i Vintermaanederne at

opholde sig i Kjøbenhavn, da et paalideligt Vidnesbyrd fra en gejstlig Mand
om, hvor uden for Kjøbenhavn han har tilbragt sin Tid som Kandidat, og at

han der, hvor han har opholdt sig, flittig har øvet sig i at prædike og

katekisere, og at ingen Kandidat maa antages til at holde Dimisprædiken

eller Prøvekatekisation , førend han tilvejebringer og fremviser en saadan

Attest fra Direktionen for Pastoralseminariet eller et saadant Vidnesbyrd fra

vedkommende gejstlige Embedsmænd, der af Censorerne erkjendes for gyldigt.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

1818.

Febr. 21. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Kektor og Professorer ved Kjø-

benhavns Universitet, hvori samme tilstilles 600 Kbdlr. N. V., som Hs. Exe.

Gehejmestatsminister I. G. Greve af Moltke atter har skjænket til Gave for

Universitetsbibliotekets naturhistoriske og filologiske Fag, at anvendes i samme
Forhold og paa samme Maade, som findes bestemt i Direktionens Skrivelse

af 28de Febr. 1817.
(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Febr. 28. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvorved Direktionen

i Anledning af et af Kektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet til

samme indsendt Forslag angaaende en Foranstaltning til at bringe akademiske

Dissertationer i Boghandelen, m. m., bifalder, at der for Fremtiden tages

følgende Bestemmelser *): 1) at enhver, som disputerer for nogen akademisk

Grad, forpligtes til at lade trykke i det mindste 250 Exemplarer, og af disse

at afgive de 50 til Universitetets Rektor; 2) at af bemeldte 50 Exemplarer

de 10 deponeres paa Universitetets Bibliotek, for at være til Universitetets

Raadighed, saasom til at meddeles fremmede Universiteter, men de 40 af-

leveres til den Boghandler her i Staden, som Konsistorium har overdraget og

som har paataget sig Udsalget af samme for en vis billig Pris ; 3) at denne

Boghandler halvaarlig aflægger Regnskab til Konsistorium for, hvad han i

Halvaarets Løb har solgt, med Opgivelse af, hvor mange Exemplarer endnu

ere tilbage af enhver Disputats, hvorhos han har at aflevere det ved Dispu-

*) Selmers akad. Tid. f. 1433 S. 17.
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tatsernes Salg i samme Tid indkomne Pengebeløb, efter Fradrag af den Pebr. 28.

Procent, hvorom Konsistorium med ham er blevet enig, og 4) at, hvad saa-

ledes ved Disputatsers Salg, indkommer, særskilt opsamles, for efterhaanden

at anvendes til at lette Omkostningerne ved interessante akademiske Prøve-

skrifters Trykning, saa vidt disses Forfattere maatte være trængende til

saadan Lettelse.

(Acta cons.)

Kane. Skr. til Kjøbenhavns Magistrat ang. at Reskr. 2 Sept. April 9.

1740 angaar ikke blot onera personalia.

Kjøbenhavns Magistrat har i Skrivelse af 15 December f. A. andraget, at Univer-

sitetsboghandler N. N., som af Kommissionen til Næringsskattens Ansættelse er ansat til

syv Portioner, har anholdt om at vorde aldeles fritaget for dette Bidrag til Stadens Ud-

gifter, paa Grund af, at han som Universitetsboghandler i Felge Reskr. 2 Septbr. 1740

er fritaget for alle borgerlige onera, men at derimod bemeldte Kommission formener, at

Supplikanten rettelig er ansat, med Hensyn til, at Reskr. 9 Oktbr. 1750 bestemmer, at de

Universitetsboghandlere, som drive borgerlig Næring, skulle svare borgerlige Ombude. Da
velbemeldte Magistrat i denne Anledning har forlangt Kancelliets Resolution, saa und-

lader man ikke, efter at have herom brevvexlet med den kongelige Direktion for Univer-

sitetet og de lærde Skoler, tjenstligst at melde,

at Reskr. 2 Septbr. 1740, efter sine almindelige Ord og efter Lovens al-

mindelige Sprogbrug, maa antages at hjemle Befrielse baade for onera realia

og personalia, og at Reskr. 9 Oktbr. 1750, der indeholder en sær Und-

tagelse, som endog angaar onera personalia, ikke kan retfærdiggjøre den

Fortolkning af først nævnte Reskript, at det blot skulde gjælde om onera

personalia.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Reskript til den vestindiske Regering om Læger i Vestindien. Avg. 28.

Da der af vort danske Kancelli for Os allerunderdanigst er blevet foredraget et

af vort Sundhedskollegium fremsat og saa vel af Eder som vort Generaltoldkammer og

Kommercekollegium anbefalet Forslag, der sigter til, ved efterhaanden at indskrænke og

til sidst ganske at afskaffe Brugen af fremmede uavtoriserede Læger, uden nye byrdefulde

Paalæg at forskaffe vore vestindiske Øer duelige danske Læger og disse tillige Sikkerhed

for Indgreb i deres Næringsvej af uberettigede og et anstændigt Udkomme, saa give Vi

Eder herved til Kjende, at Vi, efter at have taget denne Sag i noje Overvejelse, allernaadigst

ville have befalet folgende

:

1) At ingen uavtoriseret Læge, som efter den engelske Okkupation

af de danske vestindiske øer i Aaret 1807 har nedsat sig sammesteds, maa,

efter et Aars Forlob fra denne allerhøjeste Befalings Kundkj øreises Dato at

regne, praktisere som Læge paa bemeldte øer, med mindre han først under-

kaster sig ved Kjøbenhavns Universitet den befalede medieinske eller kirur-

giske P]xamen. 2) At ingen uavtoriseret Læge, som førend den engelske

Okkupation har nedsat sig paa fornævnte øer, maa, fra den samme Tids

Forlob at regne, tillades at holde nogen Amanuensis eller Medhjælper, og

3) at ingen andre herefter maa tillades at praktisere som Læger paa vore

danske vestindiske øer, end de, som ved Kjøbenhavns Universitet have

underkastet sig den befalede Examen og derved ere blevne kvalificerede

til Praxis.

fAlgr. Ussings Reskr. Sml.)

Normer f. Univ. II. 15
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Okt. 24. Anordning om Embedsexamen for Lærere ved de lærde Skoler.

§ 13. I Henseende til de offentlige Udfærdigelser angaaende denne

Examen bliver at forholde paa samme Maade, som for de øvrige Embeds-

examina er anordnet.
(Schous Forordn.)

Dec. 5. Univ. og Skole -Direkt. Skr. til det filosofiske Fakultet ang.

Forelæsninger for dem, der ville underkaste sig den ved Adg. 24 Oktbr.

1818 paabudne store filologiske Examen.
Ved Adg. 24 Oktbr. d. A. er det, som i Univ. Fund. 7 Maj 1788 var foreskrevet

angaaende en Embedsexamen for Lærerne ved de lærde Skoler, igjen sat i Kraft med de

nærmere Bestemmelser, som Anordningen indeholder. Da en Adgang til overordnede

Lærerposter ved disse Skoler herefter skal bero paa den ved bemeldte Embedsexamen

beviste Indsigt og Duelighed, saa vil det være hensigtsmæssigt og fornødent, at der ved

Universitetet gives dem, som forberede sig til saadan Embedsstilling, Lejlighed til, ved

Hjælp af akademiske Foredrag, at erhverve sig de did horende Kundskaber paa lige Maade,

som ved andre Embedsstudier finder Sted.

Direktionen foranlediges herved til tjenstligst at anmode det filoso-

fiske Fakultet om behagelig at ville træffe en saadan Indretning, at der af

Professorerne i det filologiske og historiske Fag i hvert Semester, og især i

Sommersemestret, da de efter den af Hs. Majestæt under 11 Oktbr. 1816

approberede Forandring ere mindre sysselsatte med andre Forelæsninger,

holdes saadanne Foredrag, som nærmest have Hensyn til deres Tarv, der

danne sig for Skolefaget og til den Ende forberede sig til Skoleembeds-

examen, i Henhold til det, som angaaende Fordringerne ved denne Examen

er foreskrevet i Adg. 24 Oktbr. d. A., navnlig i dens § 5 Nr. 1—4. Man
overlader til Fakultetets vedkommende Medlemmer nærmere at overlægge

med hverandre saa vel angaaende de Gjenstande, der helst burde foredrages

for den ommeldte Klasse af studerende, som hvorledes disse Foredrag kunne

i Henseende til Indhold, Orden og Tid bringes i en saadan planmæssig For-

bindelse, at derved saa meget muligt var sørget for hine studerendes Tarv.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

1819.

Jan. 16. Kane. Skr. til Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler ang.

at en Student, der har begaaet Tyveri, bor relegeres.

Den kongelige Direktion for Universitetet og de lærde Skoler har i behagelig

Skrivelse af 30 f. M. forlangt Kancelliets Betænkning, om Student N. N. , som ved Kjø-

benhavns Politiret er overgaaet Tyvsdom, bør relegeres fra Universitetet.

I Anledning heraf skulde Kancelliet tjenstligst ytre følgende: Det

synes ikke, at Universitetet bør taale et Menneske, der har vanæret sig ved

en saa skammelig Gjerning som Tyveri, mellem dets Borgere, der som

Videnskabsdyrkere og tilkommende Embedsmænd bør udmærke dem ved rene

Sæder og uplettet Retskaffenhed. Det vilde, saa vidt skjonnes, have en

skadelig Følge for den Æresfølelse, som bør besjæle de studerende, om Per-

soner, der havde paadraget sig offentlig Vanære, kunde optages i deres Sam-

fund eller der beholde deres Plads. Ogsaa vilde dette være lidet svarende til

Universitetets Bestemmelse med Hensyn til Staten, som derfra skal modtage

sine Embedsmænd, og som allerede forud tillægger de der dannede studerende
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visse Rettigheder, som ere grundede paa den Tillid, der haves saa vel til Jan. 16.

deres Sædelighed, som til deres Kundskaber, f. Ex. under visse Omstændig-

heder at prædike, at bruges som Huslærere (Jfr. Lovens 2—18—16, der er

gjentaget i senere Anordninger.) Saa vel den ældre som yngre Lovgivning

om Universitetet synes og at lægge oven anforte Synspunkt til Grund for

sine Bestemmelser* Lovens 2 B. 20 Kap. 3 Art. tilsteder ikke, at nogen

annammes ved Universitetet, som ikke fra Skolen har et godt Vidnesbyrd

om sit Liv og Levned. Dette Lovbud, der i det væsentlige er gjentaget i de

yngre Anordninger om det lærde Skolevæsen samt i Universitetsfundatsen

af 7 Maj 1788 Kap. 2 § 2. vilde næppe tilstede, at et ungt Menneske, som

Tyvsdom var overgaaet, blev optaget blandt Universitetets Borgere, og endnu

mindre synes den at være værdig til hin Borgerret, som siden i en modnere

Alder gjor sig skyldig i saadan Forbrydelse. Fremdeles har saa vel Lovens

2—20—2 som Fundatsen af 7 Maj 1788 Kap. 2 § 1 indskærpet, at de

studerende ved Universitetet skulle udmærke sig ved sømmeligt Forhold, og

paalagt Professorerne dermed at have Indseende. Ogsaa synes selve Bog-

staven i merbemeldte Fundatses Kap. 2 § 7 at hjemle Relegation i det om-

handlede Tilfælde; thi vel er det saa, at den storste Del af Paragrafen, som

omhandler de mildore Tvangsmidler mod de studerende, der vise utilbørligt

Forhold, egentlig kun har Hensyn til Handlinger, som, uden at udgjøre

nogen borgerlig Forbrydelse, dog stride mod den Sømmelighed i Vandel,

Universitetets Borgere bør vise, eller mod den Agtelse, de skylde deres

Lærere og Foresatte; men den næstsidste Periode i Paragrafen omtaler i

Almindelighed Relegation som en Virkning af meget grove Forseelser, og det

synes synderligt, om en blot uordentlig Opførsel skulde kunne virke Tabet af

den akademiske Borgerret, men at denne Borgerret derimod ikke kunde for-

brydes formedelst nok saa skammelige Handlinger, naar disse tillige ud-

gjorde borgerlige Forbrydelser. Den Omstændighed, at de paagjældende

derfor ved de borgerlige Domstole blive belagte med tilbørlig Straf, kan

næppe afgive en tilstrækkelig Grund mod Relegationens Anvendelse. Denne

er ingen egentlig Straf, men en Følge af Personens ved Forbrydelsen beviste

Uværdighed til at tælles blandt de akademiske Borgere, og vilde have

fundet Sted, om Handlingen end ikke, foruden sin indvortes Skammelighed,

tillige havde medført borgerlig Straf. Det er i øvrigt og ved mange flere

Lejligheder Tilfældet, at en Person, foruden den sædvanlige Straf, en For-

brydelse fører med sig, derved udelukkes fra de hæderlige Stillinger, hvori

han forhen befandt sig. I Særdeleshed er ovenmeldte N. N., i Medhold af

Rglm. af 14 Mai 1808 § 49 formedelst det begaaede Tyveri udelukket fra

Hs. Majestæts Livkorps, og det vilde, efter Kancelliets Mening, være fra

flere Sider anstødeligt, om han, skjønt offentlig erklæret for uværdig til

at tjene i det militære Korps, som de studerende danne, dog i øvrigt skulde

vedblive at høre til disses Samfund.
(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Univ. og Skole-Direkt. Cirk. til Rektor og Professorer ved Kjo- Marts 20.

benhavns Universitet samt det theologiske Fakultet ang. at der i de for Re-

stancer af Arvefæstere paa Universitetets og Kommunitetets Jordegods ud-

15*
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Marts 20. stedte Fanteobligationer samt i Skjøderne skal betinges Panteret ogsaa i

Sæden samt hele Besætningen.

Efter Brevvexling med det kgl. Rentekammer angaaende de saa vel fra Konsi-

storium som fra det theologiske Fakultet hertil indkomne Andragender om en Moderation

i den Afgift, som Universitetets og Kommunitetets Arvefæstere have at svare til bemeldte

Stiftelser m. ni., har Direktionen nedlagt allerunderdanigst Forestilling om denne Sag,

hvorefter det har behaget Hs. Majestæt Kongen under 26 f. M. allernaadigst at resolvere:

»Vi bifalde allernaadigst, at de Kestancer, som Universitetets og

Kommunitetets nærværende til Bondestanden henhørende Arvefæstere, der

staa for den højeste i Planen af 19 Juni 1795 bestemte Arvefæsteafgift,

have paadraget sig indtil for Aaret 1817 inklusive, maa overgaa fra Repræ-

sentativer til Sølv efter det paa den Tid, da Restancerne paadroges, lovbe-

stemte Kursforhold af 375, for hvilke saaledes udkommende Sølvbeløb be-

meldte Arvefæstere have at udstede formelige Panteobligationer til den

respektive Stiftelse med Prioritet i deres Gaarde og sammes Jorder, Avl og

Besætning, samt med Forpligtelse at afdrage Gjælden i ti paa hverandre

følgende Aar fra 1 Januar 1819 at regne, dog uden at der imidlertid skal

svares nogen Rente af enten Kapitalen eller sammes Afdrag. Hvorhos Vi

allernaadigst ville have bevilget, at Universitetets og Kommunitetets ligeledes

til Bondestanden henhørende Arvefæstere, som enten for nærværende Tid

svare eller indtil Udløbet af Aaret 1821 ville komme til at svare den højeste

Arvefæsteafgift, maa forundes en temporær, for 4 Aar gjældende, Moderation

i bemeldte Afgift, nemlig af en Fjerdedel af sammes aarlige Beløb, saaledes

at de for de 4 Aar 1818, 1819, 1820 og 1821 ikkun have at erlægge tre

Fjerdedele af den i Planen af 19 Juni 1795 bestemte højeste Arvefæste-

afgift. «

Ved at kommunicere Konsistorium (det thoologiske Fakultet) denne

allerhøjeste Resolution til Underretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse

samt Foranstaltning, for saa vidt Universitetet (Kommunitetet) angaar, tilføjer

Direktionen, at den i Lighed med, hvad det kgl. Rentekammer efter Ge-

hejmekonferensraad og Amtmand Stemanns Forslag, har bestemt med Hensyn

til de Skjøder, der for Eftertiden udstedes til Arvefæstere paa Sorø Akademis

Gods, har under Dags Datum anmodet den til Universitetets og Kommunitetets

Jordegodsers bedre Indretning allernaadigst anordnede Kommission om at

iagttage, at der i de Skjøder, som for Fremtiden blive udstedte til Arve-

fæstere paa bemeldte Stiftelsers Gods, betinges vedkommende Stiftelser Pan-

teret tillige i den paa Gaardens Jorder voxende eller deraf indavlede Sæd

og Foring, samt al til Gaarden hørende Besætning af Heste og andre

Kreaturer, Vogne, Plove, Harver samt alle andre Avisredskaber, af hvad

Navn nævnes kan.
(Kons. Kopibog.)

1820^

Juni 3. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det medicinske Fakultet, hvorved

bifaldes, at det herefter paalægges dem, der indstille sig til medicinsk Em-
bedsexamen, at aflægge en Prøve i den praktiske Anatomi, samt at enhver

Kandidat herefter skal aflevere et af ham selv forfærdiget Præparat til det

anatomiske Museum, da Universitetsfundatsens Forskrift om, at alle Exami-
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nandi skulle vel provos in Anatomicis et Chirurgicis synes derved at ville Juni 3.

blive desto fuldstændigere efterkommet.
(Algr. Ussings Rcskr. Sml.).

Reskript til det danske Kancelli, hvorved Hans Majestæt indskærper Okt. 3.

Befalingen i Fundatsen for Kjøbenhavns Universitet af 7. Maj 1788 Kap. *

IV § 1 , om at visse Embedsmænd skulle overvære de ved Universitetet af-

holdende Embedsexamina, og derhos tilkj endegiver Kancelliet, at det er paa-

lagt Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler i indeværende Aars

samt hvert folgende Aars Oktober Kvartal, naar Examina ved samtlige tre

Fakulteter ere tilendebragte, at nedlægge allerunderdanigst Indberetning om
Udfaldet af de forskjellige Examina og i Særdeleshed om, hvilke Embeds-

mænd i Følge Anordningerne have været tilstede ved samme.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.).

1821.

Forordning ang. det juridiske Studium ved Kjøbenhavns Universitet. Jan. 26.

For desto mere at fremme Retsvidenskabens grundige Studium ved Kjobenhavns

Universitet, og for at se desto dueligere Mænd dannede for de Embeder, ved hvilke Lov

og Ret, og dermed borgerlig Sikkerhed, i Staten skal haandhæves, har Kongen anset det

gavnligt at anordne og befale folgende:

§ 1. Retsvidenskabens Behandling ved Universitetet skal være ordnet

med Hensyn til det Hovedformaal , at de, der ville dyrke denne Videnskab

for at dueliggjøre sig til Statens Tjeneste, eller for at lægge Grunden til

Videnskabens egentlige lærde Studering, kunne ved de akademiske Forelæs-

ningers flittige og stadige Benyttelse i Forbindelse med egen, efter en rigtig

Plan ordnet, Studeren uden privat Manuduktion erhverve tilstrækkelig og

grundig Kundskab i Videnskaben. I Overensstemmelse hermed indrettes

Universitets Forelæsningerne, de akademiske øvelser, den juridiske Embeds-

examen og alt andet, Ketsvidenskabens akademiske Behandling vedkom-

mende. § 2. Ligesom der hidtil, i Henseende til Omfanget af de Kund-

skaber, der skulle fordres ved den juridiske Embedsexamen, har været gjort

Forskjel mellem Prøverne for det Slags studerende, der ville stille sig til

den saakaldte latinsk-j uridiske Examen, og andre, som blot ville underkaste

sig den saakaldte dansk-juridiske Examen, saaledes skulle ogsaa herefter de

Pru ver, som anstilles ved Universitetet i Henseende til Kundskab i Lovkyn-

digheden, være af et dobbelt Slags, nemlig den fuldstændige juridiske Em-
bedsexamen for de studerende, som have gjennemgaaet alle de til Rets-

videnskaben henhørende Discipliner (§ 3), og den juridiske Examen for ustu-

derede, hvilken indrettes for dem, der blot have nydt Undervisning i den

almindelige Retslære og den danske Ret (§ 13). § 3. Universitetsundervis-

ningen for dem, der ville stille sig til den fuldstændige juridiske Embeds-
examen, skal indbefatte følgende Discipliner som Hoveddele af Videnskaben

eller som Hjælpediscipliner: 1) Reisvidenskabens Encyclopædi med det

dertil fornødne af Literærhistorien, samt Anvisning til Retsvidenskabens Stu-

dering. 2) Den almindelige Retslære (Natur- Folke- og Statsretten). 3) Den
danske Ret med dens forskjellige Afdelinger, hvorunder særskilte Forelæs-

ninger skulle holdes over Sø- og Handelsret, Landboret, Kirkeret og Politiret.
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Jan. 2(>. 4) Den danske Lovhistorie. 5) Juridisk Hermenevtik med særdeles Anven-

delse paa Fædrelandets Lovgivning. 6) Den positive Folkeret og Statsret

med særdeles Hensyn paa den danske Stat. 7) Statistik, fornemmelig med
Hensyn til den danske Stat. 8) Den romerske Eets System, i Forbindelse

med denne Eets Historie og Antikviteter. § 4. Paa det at de, der ved Uni-

versitetet dyrke Eetsvidenskaben, kunne ved passende Undervisning og Vej-

ledning tillige forberedes til praktisk Anvendelse af Videnskabens Theori,

have det juridiske Fakultets Medlemmer at give dem Anledning hertil ved

j uridisk-praktiske øvelser. Disse -Øvelser, som kunne bivaanes saa vel af

dem, der agte at underkaste sig den fuldstændige juridiske Examen, som af

dem, der ville tage den juridiske Examen for ustuderede, indrettes saaledes,

at de, der bivaane samme, erholde Undervisning og Vejledning af de ved-

kommende Universitetslærere, dels til Udarbejdelse af skriftlige Betænkninger

over Eetsopgaver, dels til Retssagers processuelle Behandling, i Overens-

stemmelse saa vel med den ordinære som med den extraordinære Processes

Forskrifter. Baade civile og kriminelle Sagers Behandling, saaledes som

denne forekommer saa vel i første som anden Instans, bliver Gjenstand for

disse -Øvelser. Ved -Øvelserne lægges til Grund opgivne Themaer, hvorefter

de til Sagens Behandling henhørende Dokumenter (saasom Klage til Forligs-

kommissionen, Stævning, Indlæg, Dom o. s. v.) forfattes af dem, som er

holde Themaet meddelt. For at bringe disse øvelser i den muligste Lighed

med den virkelige Eetspraxis, bør der, saa vidt Omstændighederne tillade

det, søges tilvejebragt saadanne virkelige Akter, som allerede have været

brugte i de ved Eetterne selv behandlede Sager. I Særdeleshed bør der

sorges for, saa vidt muligt, at forskaffe til dette Brug virkelige Tingsvidne-

akter, efterdi saadanne ikke under disse -Øvelser, i Følge sammes Natur,

kunne paa anden Maade tilvejebringes. I øvrigt overlades det til Lærernes

egen Skjønsomhed, at give disse øvelser den til Hensigtens Opnaaelse bedst

svarende Form og Behandling. § 5. Over samtlige foranførte, til Eetsviden

skaben henhorende, Discipliner (§ 3) have de ved Universitetet beskikkede

Lærere at holde dels offentlige, dels private Forelæsninger, ved hvilke skal,

saa vidt muligt, lægges til Grund trykte Lærebøger, som Universitetslærerne

selv vælge og bestemme, for saa vidt de ikke hver for sig selv forfatte og

ved Trykken bekjendtgjøre Lærebøger i de Discipliner, over hvilke de holde

Forelæsninger. Med Universitetsforelæsningerne forbindes Examinatorier , og

skal desuden en blandt Professorerne, efter foregaaende indbyrdes Overens-

komst, aarlig i et af Aarets Semestre anstille Disputereøvelser. I Hen-

seende til den akademiske Undervisnings, Forelæsningernes, Examinatoriernes

og Disputatoriernes Indretning overlades det til Universitetslærerne, til hvilke

det vigtige Kald at oplære og danne de tilkommende Embedsmænd er be-

troet, at vælge efter bedste Indsigt, og derefter at anvende de Midler, ved

hvilke Universitetsindretningens Hovedformaal, de studerendes Dannelse til

deres tilkommende Bestemmelse ved grundige Kundskabers Erhvervelse, bedst

kan opnaas. § 6. En fuldstændig Forelæsningscyklus over alle til Viden-

skaben henhørende Discipliner skal tilendebringes ved Universitetet i et

Tidsrum af to Aar, inddelte i fire akademiske Semestre. Til den Hensigt

have de vedkommende Universitetslærere at fordele mellem sig Forelæsnin-
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gerne over Bamtlige i § 3 nævnte Discipliner saaledes, at der stedse i Løbet Jan. 2G

af de til det akademiske Kursus bestemte to Aar bliver , efter en mellem

Lærerne aftalt og vedtaget Studereplan, holdt Forelæsninger over hver enkelt

af de til Videnskaben henhorende Discipliner. Professorerne ved det juridi-

ske Fakultet have, foruden Forelæsningerne over den danske Ket, hvilken

fremdeles vedbliver at være fælles Lærefag for samtlige ved dette Fakultet

ansatte Lærere, hver for sig at overtage af de fornævnte øvrige Discipliner,

med Indbcfattelse af So- og Handelsret, Kirkeret, Landboret og Politiret,

et eller flere af de særskilte Fag, og derover at holde Forelæsninger. An-

slående Forelæsningstimernes Fordeling bor de ved ethvert nyt Semester

træffe saadan indbyrdes Aftale, at Kollision derved forebygges. Med Hensyn

til dem, der første Gang i et eller andet Semester begynde deres juridiske

Studeringer, fastsættes, at der stedse i hvert Aars Oktober-Semester skal,

foruden de ellers berammede Forelæsninger, holdes særskilte Forelæsninger

over den juridiske Encyklopædi. § 7. Ligesom det staar enhver blandt det

juridiske Fakultets Lærere frit for at holde Forelæsninger ogsaa over de

Discipliner, hvilke en anden Lærer foredrager, for saa vidt saadant kan ske,

uden at hindre Tilendebringelsen af den hele bestemte Forelæsningscyklus i

den foreskrevne Tid af to Aar (§ 6), saaledes skal det og være overladt til

de studerende selv, i Tilfælde at flere Professorer holde Forelæsninger over

en og samme Disciplin, da at vælge, hvilke af disse Forelæsninger de ville

bivaane. § 8. Den, der attraar at stedes til den fuldstændige juridiske

Embedsexamen , har i sin Begjæring herom til det juridiske Fakultets De-

kanus at anføre: 1) at han har taget de akademiske Forberedelses Examina,

nemlig Examen artium og den filologisk-filosofiske Examen, om hvilket At-

tester vedlægges Begjæringen; 2) at han har hørt Forelæsninger og deltaget

i Examinatorier over de til den fuldstændige juridiske Examen henhørende

Discipliner; 3) at han stadig har fulgt de i § 4 foreskrevne øvelser. § 9.

Den fuldstændige juridiske Embedsexamen holdes herefter to Gange hvert

Aar, nemlig i Begyndelsen af April og Oktober Maaneder, paa Dage, som

hver Gang forud bekjendtgjøres fra det juridiske Fakultet. I Henseende til

denne Examen, hvilken, ligesom hidtil, i Følge Fundationen for Kjøbenhavns

.Universitet af 7. Maj 1788 skal bestaa dels i en skriftlig, dels i en mundtlig

Prøve, skulde følgende Regler gjælde: Den skriftlige Prøve fordeles paa fire,

hinanden paafølgende, Dage, sex Timer daglig. Den første Dag forelægges

1 \aminanden til skriftlig Besvarelse i det latinske Sprog to Spørgsmaal

eller Opgaver, henhørende til den almindelige Rctslære. Den anden Dag
til skriftlig Besvarelse i det danske Sprog en Opgave af Lovfortolknings-

læren, og til skriftlig Besvarelse i det latinske Sprog en Opgave af den

romerske Ret, hvilken vælges saaledes, at Examinanden derved gives An-
ledning til i Besvarelsen at udvikle den romerske Rets Overensstemmelse

med, eller Afvigelse fra den fædrelandske Rets Grundsætninger og Forskrifter

i samme Materie. Den tredje Dag til skriftlig Besvarelse i det danske Sprog

to Spørgsmaal eller Opgaver, henhørende til den danske Ret. Den fjerde

Dag til skriftlig Besvarelse i det danske Sprog ligeledes to Spørgsmaal eller

Opgaver af den danske Bet. Ved Besvarelsernes Udarbejdelse tilstedes PJxa-

minaiiden ingen andre Bøger eller Hjælpemidler, end, ved de danske Udar-
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Jan. 20. bejdelser, Landsloven, Forordningssamlingen eller Udtoget af samme, Re-

skriptsamlingen og Registre eller Repertorier over Lovgivningen, for saa

vidt saadanne ikke ere mere eller andet end Repertorier, og ikke Systemer,

Lærebøger eller Kommentarier. Ved den latinske Udarbejdelse af den til

den romerske Ret henhørende Opgave tilstedes alene Brugen af corpus juris

civilis. Ved Censuren over de skriftlig forfattede Udarbejdelser, hvorved der

ikke blot skal tages Hensyn til de Kundskaber, som deri ere lagte for Dagen,

men ogsaa til Foredragets Orden og Tydelighed og Sprogets Rigtighed, af-

gjøres det, om Examinanden ved de af ham forfattede Svar har givet Prøve

paa saadan Kundskab og Dannelse, at han kan anses noksom forberedet og

moden til at stedes til den -mundtlige Examen, hvilket i saa Fald tilkjende-

gives ham. I modsat Fald underrettes han om, at saadan Adgang ej for

den Gang tilstedes ham. Naar Censuren over alle forfattede Besvarelser er

tilendebragt, og derved er bestemt, hvilke af de prøvede kunne stedes til

den mundtlige Examen, da foretages denne. Foruden de examinerende Uni-

versitetslærere skulle endnu to Censorer være tilstede ved den fuldstændige

juridiske Examen, nemlig: et af det danske Kancellis Medlemmer eller en af

Generalavdihørerne ved de militære Etater, samt en af Assessorerne i Høje-

steret, eller i disses Forfald en af de sex øverste Assessorer i Landsover-

samt Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn. De skriftlige Specimina tilstilles

de vedkommende tilforordnede Censorer, førend den mundtlige Examen be-

gynder. Den mundtlige Examen foretages, for saa vidt den almindelige

Retslære og den romerske Ret angaar, i det latinske Sprog, men i Hen-

seende til de øvrige Discipliner i det danske. Examinationen ved den mundt-

lige Examen sker af de beskikkede Universitetslærere ved det juridiske Fa-

kultet, samt af Professoren i Statistiken. I Henseende til Examinationen i

de Discipliner, hvilke Professorerne ved det juridiske Fakultet overtage hver

som særskilt Fag, fastsættes som Regel, at der i enhver af disse Discipliner

examineres i Særdeleshed af den Professor, der har overtaget samme som

særskilt Lærefag. I den danske Ret, som fælles Lærefag, examinere samt-

lige Fakultetets Professorer. Umiddelbart efter at den mundtlige Examen

for hver Dag er tilendebragt, foretages Censuren over samme af de anord-

nede Examinatorer og Censorer, og bliver da ved Censuren, i Forhold til

den Kundskab og Færdighed, den examinerede har udvist ved begge de af-

lagte Prøver, saa vel den skriftlige som den mundtlige, hvilke i denne Hen-

seende sammenholdes, tilkjendt en af de hidtil brugelige Examenskarakterer

:

Laudabilis, Haud illaudabilis , Non contemnendus, og skal det derhos være

Censorerne overladt, naar nogen Examinand særdeles udmærker sig, da at

tilkjendegive saadant ved en passende Tilføj ning til bedste Karakter. Har

den examinerede ikke vist saadan Kundskab, at en af oven nævnte Karak-

terer kan tildeles ham, da afvises han. § 10. Efter at saa vel den skrift-

lige som den mundtlige Examen for alle anmeldte Examinander er tilende-

bragt, foretages Prøve med Specimen practicum for dem, der hertil melde

sig som færdige. Denne Prøve bestaar i Udarbejdelse af de vigtigste ved

en Retssags Behandling forekommende Akter og Dokumenter , indrettede og

samlede i Aktsform, saasom Klage til Forligskommissionen, Hoved- og Doms-

stævning til Retten, Kontrastævning, i Fald Opgaven giver Anledning dertil,
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Saggivelses og Exceptions Indlæg med Paastande og Dom, og, dersom Op- Jan. 20.

gaven har været en Skiftesag, da Indlæg og Decision. De Karakterer, som

tilkj endes for denne Udarbejdelse, skulle, ligesom for den theoretiske Examen,

være: Laudabilis, Haud illaudabilis og Non comtemnendus. Ved Censuren

over Specimen practicum, i hvilken ogsaa tvende af de i § 9 nævnte tilfor-

ordnede Censorer deltage, henses fornemmelig til, at Kandidaten er vel be-

kjendt, ikke alene med Theorien om og Lovbestemmelserne for den Materie,

der er Gjenstand for Opgaven, men tillige, at han kjender Proceslovene,

Forretningsgangen, Formen og Kurialstilen i Retssager. § 11. Naar alle

foreskrevne Prover ere af Kandidaten aflagte, og der ved Censuren over

samme er tilkjendt ham Examenskarakter, da udfærdiges til ham et Testi-

monium Facultatis, hvori den ham saaledes tilkjendte Karakter indfores.

§ 12. Dersom nogen har til Examen angivet flere til Retsvidenskaben hen-

horende Discipliner end de i § 3 foreskrevne, og han ved Examinationen

viser god Kundskab i disse og samtlige øvrige Discipliner, da anføres saa-

dant i Protokollen, og tilføjes som en Udmærkelse i Kandidatens Testimo-

nium. § 13. De, der efter denne Forordnings Kundgjørelse begynde ved

Universitetet at forberede sig til den juridiske Examen for ustuderede, skulle

af vedkommende Professorer i det filosofiske Fakultet prøves, for at det kan

erfares, om de formaa at opsætte skriftlig i det danske Sprog deres Tanker

over en dem opgivet, let fattelig, Gjenstand, samt om de besidde de for

ethvert ikke udannet Menneske i Almindelighed fornødne Kundskaber i

Fædrelandets Historie, i Geografi og i Arithmetik. Denne præliminære Prøve

skulle de have underkastet sig, og være i samme blevne erkj endte antagelige,

forinden dem tilstedes Adgang til de juridiske Forelæsninger; til hvilken

Ende fornævnte Professorer have at meddele enhver, som har indstillet sig

til Prøven, Attest om sammes Udfald. I øvrigt skal den juridiske Examen

for ustuderede, der herefter holdes tvende Gange om Aaret, nemlig i April

og Oktober Maaneder, bestaa, ligesom hidtil, af en theoretisk og en praktisk

Prøve. I den første, der er dels skriftlig, dels mundtlig, examineres i den

almindelige Retslære og i den danske Ret, og under denne ogsaa særskilt i

Sø- og Handelsretten samt Landboretten. Den skriftlige Prøve fordeles paa

tvende Dage, hver Dag ni Timer, paa hvilke sex Opgaver skulle besvares,

nemlig en af den almindelige Retslære og fem af den danske Ret i dennes

forskjellige Afdelinger. Den mundtlige Prøve foretages, ligesom hidtil, af

tre Professores juris, der i Forhold til den Kundskabsgrad , som den exami-

nerede har udvist ved begge de aflagte Prøver, umiddelbart efter at den

mundtlige er endt, tilkjende ham en af de hidtil brugelige Karakterer: Be-

kvem og Ej ubekvem. Har den examinerede ikke vist saadan Kundskab, at

en af oven nævnte Karakterer kan tilkjendes ham, da afvises han. Den

praktiske Prøve skal bestaa i Udarbejdelse af de vigtigste ved en Retssags

Behandling forekommende Akter og Dokumenter paa samme Maade, som i

den foregaaende § 10 derom er anordnet for dem, der have underkastet sig

den fuldstændige juridiske Examen. De Karakterer, som tilkjendes for denne

Udarbejdelse, vedblive at være Karaktererne: Vel og Temmelig vel. § 14.

Den, som vil underkaste sig den fuldstændige juridiske Examen, men ved

Censuren over den skriftlige Prøve kjendes umoden til at stedes til den

Normer f. Univ. II. Hi
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Jan. 26. mundtlige, kan ikke antages til ny Prøve, forend efter Forløb af et Aar fra

den Tid, den forkastede Prøve er aflagt. Det samme gjælder i Henseende

til den, der vel efter aflagt skriftlig Prøve er antaget til den mundtlige, men
ved denne er blevet afvist. Hvad angaar den juridiske Examen for ustu-

derede, da tilstedes det den, som ved samme er afvist, at underkaste sig

Examen paa ny efter Forløb af et halvt Aar. Den fra mundtlig Examen

afviste skal, naar det saaledes tilstedes ham at blive paa ny examineret, lige

fuldt atter underkaste sig den skriftlige Prøve. Den, der tre Gange har

underkastet sig den juridiske Examen, og ikke er fundet værdig til at med-

deles Karakter, stedes ikke oftere til enten mundtlig eller skriftlig Prøve.

§ 15. Ingen uden den, som har underkastet sig en af de i det foregaaende

omtalte tvende Examina og i samme erholdt Karakter, kan vente at blive

ansat i saadant kongeligt eller offentligt Embede, hvortil udfordres Kund-

skab om Lov og Ret. I Henseende til dem, der efter denne Forordnings

Bekjendtgj øreise underkaste sig juridisk Examen, fastsættes som Regel, at

ingen andre end de, der have udholdt den fuldstændige juridiske Examen

kunne komme i Betragtning til Ansættelse i Embeder som : Medlemmer af det

danske Kancelli; Højesterets Tilforordnede og alle øvrige over- og underordnede

Dommere; Stiftamtmænd og Amtmænd; Overpræsident i Kjøbenhavn ; General-

avditører i begge de militære Etater ; Borgmestere i Kjøbenhavn og de øvrige

Kjøbstæder; Kontorchefer, Kancellister og Underkancellister under det danske

Kancelli og Højesteret; Justitssekretær og Protokolsekretærer ved bemeldte Ret,

saa og Justitssekretærer ved Landsoverretterne , og alle ved Landsover- samt

Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn ansatte Kontorchefer; Advokater ved

Højesteret og Overretsprokuratorer, samt Søkrigsprokurør; Avditorer ved

begge militære Etater. Til de øvrige juridiske Embeder kunne ogsaa de

have Adgang, som alene have underkastet sig den juridiske Examen for

ustuderede. Saa kunne de og, naar Omstændighederne maatte fordre det,

konstitueres som Underdommere. Ligeledes maa de, naar fornødent bringes

i Forslag til at ansættes som Sysselmænd i Island. Dog skulle de, som

attraa at blive Sysselmænd i Island eller Prokuratorer ved Underretterne,

ved bemeldte Examens theoretiske Prøve have erholdt Karakteren Bekvem,

og ved sammes praktiske Prøve Karakteren Vel. § 16. Ligesom i fore-

gaaende § er bestemt, til hvilke Embeder herefter udfordres fuldstændig ju-

ridisk Examen, saa fastsættes end videre, at bedste Karakter, saa vel i denne

Examens theoretiske som praktiske Prøve, skal være erholdt for at opnaa

Ansættelse i følgende Embeder: som Medlemmer af det danske Kancelli;

Højesterets og Overretternes Tilforordnede; Stiftamtmænd og Amtmænd;
Generalavditører ved begge militære Etater; Politidirektør i Kjøbenhavn;

Advokater ved Højesteret; Assessorer i Kjøbenhavns Politiret; Justitiarius i

Søretten i Kjøbenhavn; Justitssekretær og Protokolsekretærer ved Højesteret;

Kontorchefer og Departementssekretærer i det danske Kancelli. Desuden

skal der ved Indstillingerne til Ansættelse i Embeder, hvortil bedste Karakter

ikke nødvendig udfordres, tages fortrinligt Hensyn paa dem, som i Examen

have opnaaet den bedste Karakter. § 17. Da de ved denne Forordning

foreskrevne Regler for Retsvidenskabens akademiske Behandling ikke kunne,

for saa vidt den juridiske Embedsexamen angaar, strax eller paa engang
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bringes til Udforelse, efterdi der til deres Anvendelse i den fulde Udstræk- Jan. 26.

ning udfordres, at den foreskrevne fuldstændige Forelæsningscyklus skal være

gjennemgaaet, saa bliver Indretningen efterhaanden at iværksætte, og i saa

Henseende følgende anordnet: a) Ved de juridiske Kxamina, som holdes i

Oktober 1823, træde de ved denne Forordning givne Bestemmelser om de

Kundskaber og Færdigheder, der udfordres til den fuldstændige juridiske

Embedsexamen og til den juridiske Kxamen for ustuderede, i fuld Kraft,

saaledes, at der ved samme gives Opgaver og Spørgsmaal i alle for enhver

især foreskrevne Discipliner, b) Ved de Examina, som holdes i Oktober

dette Aar, i April og Oktober 1822 og i April 1823, skulle vedkommende

pro ves ogsaa i de nye tilkomne Discipliner, for saa vidt der, efter denne

Forordnings Kundgjorelse, er holdt Forelæsninger over samme, c) Hvad

derimod angaar Formen af saa vel den skriftlige som den mundtlige Prøve

ved de under Litr. b. nævnte Examina, da bliver samme at indrette aldeles

i Overensstemmelse med denne Forordnings Forskrifter, d) Ved de juridiske

Examina, som ville finde Sted i April Maaned d. A., forholdes efter de hidtil

gjældende Kegler, e) De, som i Mellemtiden, indtil Oktober 1823, under-

kaste sig den fuldstændige juridiske Examen, skulle, med Hensyn til Karak-

terens Indflydelse paa Ansættelse i Embedsvej , anses lige med dem , der

efter den Tj.å tage bemeldte Examen.
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det juridiske Fakultet ang. at Maj 2.

de juridiske Kandidater, som kun have erholdt en af de ringere Karakterer,

ikke derved ere indskrænkede i den Ret at underkaste sig Examen paa ny.

I Anledning af den med Fakultetets Paategning hidtil indsendte Ansogning fra

cand. juris N. N. , som, efter at have tre Gange underkastet sig den befalede praktiske

Prove uden at have opnaaet mere end anden Karakter, anholder om Tilladelse til paa ny

at stedes til bemeldte praktiske Prove,

meldes herved tjenstligst, at da der ikke existerer nogen Lovbestemmelse for,

at de Kandidater, der have erholdt en af de ringere Karakterer til Embeds-

examen, kun et vist Antal Gange maa paa ny underkaste sig Examen for

at erhverve sig en bedre Karakter, og den Indskrænkning, der indeholdes i

Frd. 26. Januar d. A. § 14, alene angaar dem, der ikke ere blevne fundne

værdige til at erholde nogen Karakter, saa kan intet være til Hinder for,

at oven nævnte Ansøger saa vel som andre, der maatte være eller komme i

lignende Tilfælde, gives Adgang til paa ny at underkaste sig den juridiske

Embedsexamens enten theoretiske eller praktiske Prove *).

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det theologiske Fakultet, hvori Maj 26.

samme, i Anledning af dets derom gjorte Forespørgsel tilskrives, at da

Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. IV § 11 og Frd. 5 Oktbr. 1792 § 3 ud-

trykkelig bestemmer, at Professores Theologiæ skulle være Censores ved de

homiletiske og kateketiske Prøver, som Candidati Theologiæ have at aflægge,

*) Fakultetet havde indstillet det ansøgte til Benherelse, ligesom forhen i et lignende

Tilfælde var sket.

1(5*
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Maj 26. Saa anser Direktionen det for rigtigst, at ikkun de Medlemmer af det theo-

logiske Fakultet, der cre Professorer, deltage i Censuren ved oven nævnte

Prøver.
(Algr. Ussings Pteskr. Sml.)

Juli 25. Plakat, at Kongen med Hensyn til den Ret at holde offentlige Fore-

læsninger, for Fremtiden bur anordnet og fastsat: 1) at ingen, der ikke

som Lærer ved Kjøbenhavns Universitet, eller ved en anden af Kongen sank-

tioneret Læreanstalt, dertil er særlig berettiget, maa holde Forelæsninger,

som enten offentlig anmeldes, eller paa anden Maade kunne anses at have

nogen Offentlighed, med mindre Kancelliets Tilladelse dertil forst er erhver-

vet; 2) at alle Forelæsninger ved Universitetet i Forvejen skulle være an-

meldte i Lektionskatalogen, eller hvis nogen dertil berettiget maatte, efter

at bemeldte Katalog allerede er trykt, bestemme sig til at holde en Fore-

læsning, at derom da forud bor ske Anmeldelse til Konsistorium; og 3) at

Lærere ved enhver anden af Kongen sanktioneret Læreanstalt, som holde

Forelæsninger, skulle, ligesom ved Universitetet finder Sted, anmelde samme
i en Lektionskatalog, eller til Læreanstaltens Foresatte.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

1822.

Maj 2. Konfirmation paa efterstaaende Gavebrev, hvorved Etatsraad Schou

skjænker en juridisk Bogsamling til Kjøbenhavns Universitetsbibliothek.

Gavebrev. Af Taknemmelighed for den Undervisning og Understøt-

telse, jeg i min Ungdom har nydt ved Kjøbenhavns Universitet — i 5 Aar

var jeg Alumnus Communitatis Regiæ, i 3 Aar Dekanus og i 3 Aar havde

jeg Sted paa Borcks Kollegium — giver og skjænker jeg herved til Univer-

sitetsbibliotheket min Samling af de til den danske Lovkyndighed henhø-

rende Boger. Denne er ikke ubetydelig, især da den indeholder en Del

temmelig sjældne Stykker, og naar de Skrifter, som deri mangle — disse ere

især nogle i dette Aarhundrede udkomne, hvilke de besværlige Tider have

hindret mig i at anskaffe — bleve af Universitetsbibliothekets Bøger lagte

til mine, vil det udgjore en nogenledes fuldstændig Samling af de til dette

Fag henhørende Skrifter. Ved et Bibliothek er det en Fuldkommenhed, at

man der kan finde alt, hvad i et vist Fag er udkommet. For at opnaa

dette i Henseende til den danske Lovkyndighed ønsker jeg: 1) at foranførte

min Bogsamling maa udgjore en særskilt Afdeling af Universitetsbibliotheket

under Navn af »dansk juridisk Bogsamling«; 2) at de til dette Fag hen-

hørende Bøger, som Universitetsbibliotheket ejer og som behøves til min
Samling maa deri indlemmes; 3) at de hertil henhørende Skrifter, som
Forlæggerne, i Følge Frd. 19. Januar 1821, herefter afgive til Universitetets

Bibliothek, ligeledes maa dertil afleveres. Derimod giver jeg som Godtgjø-

relse herfor og til denne Samlings Vedligeholdelse og Fuldstændiggjørelse,

en kongelig Obligation stor 3000 Rbdlr. Sedler, bærende 4 Procent aarlig

Kente, hvilken Kapital Tretusinde Rigsbankdaler i Sedler, bliver urørt, men
Renten deraf deles paa følgende Maade: A. Universitetsbibliotheket nyder

Renten af de 500 Rbdlr., som Godtgjørelse for de til min Samling i Følge

2den Post nu afgivne Bøger. Skulde disse efter sædvanlige Avktionspriser
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beløbe til mere end 500 Rbdlrs. Værdi
,
godtgjor jog Universitctsbibliotheket Maj 2.

dette. B. Renten af de øvrige 2500 Rbdlr. anvendes saaledes: a) Biblio-

thecarius nyder af disse Renters BeLøb aarlig 10 Procent eller en tiende

Del, for at paase denne Samling holdt ved lige og i god Orden, samt for at

besørge Regnskab derved, b) Bekostes heraf de i Følge tredje Post afgivne

Friexem piarers forsvarlige Indbinding, c) Af det overskydende erholder Uni-

versitetsbibliotheket som Erstatning for de til denne Samling efter tredje

Post afgivne Friexemplarer, til Indkjøb af hvilke Bøger vedkommende for godt

befinde, den halve Del. Den øvrige Halvdel lægges til foranførte 3000

Rbdlr., som en Tilvæxtkapital, hvoraf dog noget kan anvendes til at kjøbe

de til denne Samling henhørende og deri manglende Skrifter, naar slige ved

Lejlighed kunne overkommes, dog at Hovedkapitalen 3000 Rbdlr., ikke

røres. Naar derimod Inkrementkapitalen voxer saaledes til, at den kan ind-

bringe Renter, forholdes, saa vel med Kapitalen selv, som med disse Renters

Deling, saaledes som forhen under Litr. a, b, og c er meldt. Da jeg ønsker

at se denne Samling ordnet, inden jeg bortkaldes, er jeg villig strax at

afgive saa vel forbemeldte kongelige Obligation som mine til den danske

Lovkyndighed henhørende Bøger, dog at jeg deraf forbeholder mig, som et

Laan, dem, hvilke jeg til dagligt Brug behøver. Endelig haaber jeg af det

juridiske Fakultets Professorer den Yndest for denne Bogsamling, at de ville

tilse, den bliver vedbørlig holdt ved lige og fuldstændiggjort. Endnu ud-

bedes den Betingelse, at dersom mod Forventning mine Indkomster saaledes

skulde aftage, at enten jeg selv eller min Hustru efter min Død skulde be-

høve det, vi da, saa længe nogen af os lever, maa paa Forlangende nyde

Renten af fornævnte legerede Kapital 3000 Rbdlr. Da min Hustru har til-

bagelagt det 65de og jeg det 76de Aar, vil dette Tilfælde, om det mod For-

modning skulde indtræffe, ikke længe foraarsage Bibliotheket noget Afsavn.

Paa dette Gavebrev haabes allerunderdanigst kongelig allernaadigst Kon-

firmation.
(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Concl. cons. at paa Optionsbrevet med Hensyn til en ledig Pro- Avs- 24 -

fessorbolig eller Huslejeportion ogsaa opføres de Professores consistoriales

,

der fordi de i Følge Embedsstilling have fri Bolig, ikke kunne optere, da

Konsistorium finder det passende, at Optionsbrevet kommer til deres Kund-

skab og Paategning.
(Acta cons.)

Konfirmation paa afdøde Hofraad David Amsel Meyers Legat. Dec. 20.

14) De Renter, der ere tillagte Kjøbenhavns Universitet, deles saa-

ledes, at Renten af 10,000 Rbdlr. Sølv anvendes til Anskaffelsen og Vedlige-

holdelsen af et anthropologisk Museum, af 7000 Rbdlr. Sølv til Stipendier

for fattige studerende og af 3000 Rbdlr. Solv til den botaniske Have. 15)

I Henseende til det anthropologiske Museum fastsættes følgende: a) At

Legatet skal bære Navn af Hofraad Meyers Legat for et anthropologisk

Museum, b) At Legatet ikke maa anvendes til andet Brug end til An-

skaffelsen og Vedligeholdelsen af saadanne anatomiske, fysiologiske og patho-

logiske Præparater, som kunne fremme det anthropologiske Studium og lette
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Dcc. 20. Undervisningen i dette Fag. c) Det anthropologiske Museum skal tilhøre det

medicinske Fakultet og staa enhver af Fakultetets Lærere til Brug, mod at

han til Inspektoren for Museet afgiver sit Interimsbevis for de Nummere af

Samlingen, som hver Gang udlaanes. En saadan Lærer skal da bære behorig

Omsorg for de ham udleverede Præparaters Konservation. d) Den af Fakul-

tetets Lærere, der giver Undervisning i Anatomien, skal forpligtes til, som

Inspektor for det anthropologiske Museum , at have det specielle Tilsyn med
Samlingen og bære skyldig Omsorg for Konservation og Forogelse. e) Pro-

fessor anatomiæ skal, som Inspektor over Museum, hvert Aar i April Maaned

have forfattet en fuldstændig Fortegnelse over samtlige til Museet henhorende

Præparata, Instrumenter, Inventariesorter m. v., og forend samme Maaneds

Udgang indbyde det medicinske Fakultets samtlige Medlemmer til at tage

Samlingen i -Ojesyn efter den af ham forfærdigede Fortegnelse, saa og gjore

sine Kolleger i Fakultetet opmærksomme paa, hvilke Præparater m. v., der

af Ælde eller deslige maatte være kassable, og hvilke nye Præparater m. v.,

Samlingen især maatte trænge til. f) Den af Inspektoren forfærdigede For-

tegnelse over Museet skal Fakultetet under sit Navn, saa snart Samlingen for

første Gang er efterset, lade bekjendtgjore ved Trykken til offentlig Under-

retning, og skal den aarlige Tilvæxt bekjendtgjores ved et Tillæg til Museets

Katalog, hvorhos Fakultetet, saa ofte samme skulde finde det fornødent, men
i det seneste hvert 10. Aar, skal besørge en ny fuldstændig Fortegnelse trykt,

at man deraf kan erkjende Anvendelsen af Hofraad Meyers Legat til Sam-

lingens Forøgelse, g) Naar der for Museet er tilvejebragt et bekvemt Lokale

i den nye Universitetsbygning, skal den anatomiske Professor, der som

Inspektor har nærmest Tilsyn med Museet, være pligtig til, efter offentlig

Indbydelse og uddelte Adgangskort, i det mindste en Gang om Aaret at

forevise de mærkværdigste Stykker af Samlingen for hvem, der maatte ønske

at tage samme i øjesyn. Indtil et saadant Lokale er tilvejebragt, kan den

aarlige Forevisning blot ske for undertegnede Exekutorer, for at overbevise os

om Legatets fundationsmæssige Anvendelse; og h) paaligger det det medicinske

Fakultet aarlig i April Maaned, efter at Museet er taget i øjesyn, at gjore

nojagtig Indberetning til den kongelige Direktion for Universitetet og de

lærde Skoler om Samlingens Tilstand og Fremvæxt i det forløbne Aar, da

denne Direktion derom igjen gjør allerunderdanigst Indberetning til Hs.

Majestæt Kongen.
(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

1823.

Jan. 25. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium hvorved, efter hvad

af inspectores qvæsturæ er foreslaaet og af Konsistorium indstillet, bifaldes:

1) at ethvert Legat eller Fond ved Universitetet faar Sikkerhed for den halve

Del af sin frugtbringende Formue i de Universitetet tilhørende Panteobliga-

tioner, og for den anden halve Del i dets Statspapirer; 2) at i Fald en eller

anden Fond skulde til en vis Tid formedelst særdeles Udgifter behøve en

kontant Sum, som var betydelig større end dens Beholdning, bør samme til-

vejebringes hellere ved Salg af offentlige Papirer, end ved Afhændelse af

nogen Panteobligation, for at de andre Fonds og Legaters halve Hypothek
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ikke paa ubillig Maade skal formindskes, og 3) at do Legater, f. Ex. dot Jan. 25.

Moltkeske for Naturaliekabinettet, hvilke ene og alene cre funderede ved

kongelige Obligationer, ogsaa ene og alene bor beholde Hypothek i deres

særegne Obligationer.
(Kons. Kopibog.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvorved Direktionen Marts 19.

approberer, som en med Sagens Natur overensstemmende Regel, at de options-

berettigede Professorer, der have opteret Embedsbolig, nyde, efter deres

respektive Anciennetet, samme Adgang til at optere ledigblivende Husleje-

portioner, som de, der have opteret disse, have til at optere Residenser.

(Univ. Arkiv.)

Kane. Skr. til den vestindiske Regering ang. Anvendeligheden i Juni 7.

Vestindien af de i Aarene 1819, 1820 og 1821 udkomne Cirkulærskrivelser

og Anordninger.

15) Af Forordningen angaaende det juridiske Studium ved Kjøben-

havns Universitet, dateret den 26 Januar 1821, kan ikkun den Del, der har

Indflydelse paa den kongelige vestindiske Regerings Myndighed i at udnævne

Embedsmænd komme i Betragtning paa de vestindiske øer. Regeringen

har i saa Henseende henstillet om der ikke indtil videre kunde meddeles

dem, som blot have dansk juridisk Examen, Tilladelse til at udføre Sager

ved Overretten. Men da Forordningens § 15 ingen Indskrænkning har gjort

med Hensyn til de allerede forend dens Bekjendtgjørelse examinerede Jurister,

saa kan der, i det mindste ikke for øjeblikket, opstaa nogen Forlegenhed

ved, at Forordningens Forskrifter antages som Regel ogsaa for -Oerne. For

øvrigt kunne Konstitutioner til Underdommerembede, efter Forordningens § 15,

ogsaa meddeles dem, som efter Forordningens Emanation underkaste sig den

for ustuderede anordnede juridiske Examen, og en saadan maa ogsaa, hvor

Omstændighederne fordre det, kunne konstitueres som advocatus regius.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Kgl. Resol., hvorved tillades, at Licentiatus juris Paul Dethleif Okt. 17.

Christian Paulsen, i Stedet for at underkaste sig den fuldstændige juridiske

Examens theoretiske Del, maa, efter skriftlig at have besvaret nogle Spørgs-

maal af den danske Ret, stedes til et offentligt colloqvium , hvilket ogsaa de

i Frd. af 20 Januar 1821 ommeldte overordentlige Censorer skulle over-

være, og som fornemmelig skal gaa ud paa den danske offentlige og pri-

vate Ret, tillige med den danske Statistik, med den Virkning, at han, saa-

fremt han admitteres cum laude, derved opnaar lige Rettigheder med dem,

som ved den fuldstændige juridiske Embedsexamcn i den sædvanlige Form
have erholdt Karakteren Laudabilis; dog bestemmes tillige, at han skal af-

lægge praktisk Prøve paa den i fornævnte allerhøjeste Forordning be-

stemte Maade.
(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Kons. Skr. lil Dir. f. Univ. og de lærde Skoler om Tilladelse til okt. 17.
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Okt. 17. fremtidig at maatte sende 20 Exemplarer af Universitetsprogrammerne til

Direktionen til Udsendelse til Rektorerne for de lærde Skoler.*)

(Acta cons.)

1824.

Jan. 9. Forordning ang. de akademiske Grader og Værdigheder ved Kjøben-

havns Universitet og de med samme forbundne Rettigheder.**)

Da de nu gjældende Bestemmelser i Henseende til de akademiske Grader ved

Universitetet i Kjebenhavn, og de med disse forenede Rettigheder og Fortrin, ikke have

den tilbørlige Fuldstændighed, og de desuden kunne modtage adskillige til Videnskabernes

Fremme og Anseelse gavnlige Forandringer, har Kongen ladet sammendrage i en Anord-

ning alle de Bestemmelser, som herefter skulle iagttages med Hensyn til disse Værdig-

heder; og skulle de derom hidtil gjældende Kegler, som ikke ved denne Forordning ere

stadfæstede, herefter være ophævede.

§ 1. Ved Universitetet i Kjøbenhavn skal herefter, saa vel af det

filosofiske, som af de andre Fakulteter, kunne meddeles baade en højere og

en lavere akademisk Værdighed. Den højere er Doktorgrad eller Doktor-

værdighed i Theologi, Lovkyndighed, Medicin og Filosofi; den lavere er

Licentiatgrad i Theologi, Lovkyndighed og Medicin, Magistergrad i Filosofi.

§ 2. Adgang til Licentiatgraden i det theologiske, juridiske og medicinske

Fakultet staar aaben for dem, der have erholdt bedste Karakter i ved-

kommende Fakultets Embedsexamen ved Universitetet i Kjøbenhavn, eller

have opnaaet saadan Karakter i Hertugdømmerne ved at underkaste sig

Examen paa den der befalede Maade. Adgang til Magistergraden have umiddel-

bart: a) de, som have erholdt bedste Karakter i nogen af oven nævnte

Examina; b) de, som med bedste Karakter have absolveret den for over-

ordnede Lærere ved de lærde Skoler ved Frd. 24 Oktbr. 1818 anordnede

Embedsexamen; c) de, som i sin Tid hæderlig ere dimitterede fra det for-

henværende pædagogiske Seminarium. Men saafremt nogen, uden at være i

noget af oven nævnte Tilfælde, aitraar Magistergraden, bor han, for at opnaa

Adgang til samme, underkaste sig en Magisterkonferens i Overensstemmelse

med Univ. Fund. 7 Maj 1788 Kap. V. § 4. § 3. Til at erhverve Licentiat-

eller Magistergraden udfordres, at Kandidaten, over et Æmne, hvilket han

selv kan vælge, forfatter, og til vedkommende Fakultet indsender en Af-

handling i det latinske Sprog, at Fakultetet antager denne, samt at For-

fatteren offentlig, efter at Afhandlingen er blevet trykket tillige med Fakultetets

Dom derover, forsvarer den i samme Sprog og absqve præsidio saaledes, at

Fakultetet finder ham værdig til den Grad, som han attraar, hvorefter

Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler derom har at gjøre Ind-

beretning til kgl. Resolution, forinden hvis Meddelelse Graden ikke kan

konfereres. § 4.. Adgang til Doktorgraden i det theologiske, juridiske og

filosofiske Fakultet skal være forbeholdt Mænd af bekjendt Lærdom , der ere

i anselige Embeder, eller ved videnskabelige Skrifter have udmærket sig,

*) I Skrivelse af 25 Okt. s. A. erklærede Direktionen sig rede til at lade de lærde

Skoler tilstilles de ved Universitetet udkommende Programmer, naar de til

Direktionen maatte blive indsendte.

**) Selmers akad. Tid. f. 1833 S. 1-14.
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hvad enten disse forhen have erholdt Licentiat- eller Magistergraden, eller Jan. 9.

ikke. Men ingen af disse sidst nævnte Grader skal, naar den senere end

denne Forordning er erhvervet, medføre i og for sig nogen Adgang til den

theologiske, juridiske eller filosofiske Doktorgrad. I det medicinske Fakultet

derimod maa Licentiatgraden fremdeles give Adgang til Doktorgraden. § 5.

Doktorgraden i alle Fakulteter erhverves paa samme Maade, i samme Orden

og under samme Betingelser, som angaaende Licentiat- og Magistergraden i

§ 3 er foreskrevet. Dog vil Kongen fremdeles have Universitetet tilladt, saa

vel at indbyde Videnskabsmænd, der ere i anselige Stillinger, eller ved

Skrifter have udmærket sig, til at erhverve Doktorgraden ved en latinsk

Afhandlings offentlige Forsvar, som ogsaa, efter Meddelelse af kgl. Tilladelse,

at konferere samme Grad ved Æresdiplom uden foregaaende Disputats. § 6.

Ligeledes maa den Adgang, som ved Univ. Fund. 7 Maj 1788 Kap. V. § 6

er tilstaaet fremmede Lærde til at erhverve akademiske Grader paa samme

Maade og under samme Betingelser, som for Indfødte ere bestemte, frem-

deles vedblive. § 7. Licentiater og Magistre, saa vel de nuværende som de

tilkommende, have Kct til at holde akademiske Forelæsninger over de

Discipliner, som henhøre under det Fakultet, i hvilket de ere promoverede,

hvorhos de sidst nævnte beholde den i Frd. 7 Novbr. 1809 § 98 omtalte

Dimissionsret, dog saaledes, at de inden et Aar, før de ville benytte denne

Rettighed, bør anmelde Dimittendens Navn for det filosofiske Fakultets

Dekanus. § 8. Doktorer i Theologien have Eang i 6te Klasse No. 3, Dok-

torer i Lovkyndigheden i 8de Klasse No. 1, Doktorer i Medicinen og i

Filosofien, de sidste med den i § 11 fastsatte nærmere Bestemmelse, i 8de

Klasse No. 2 efter Kangforordningen af 14 Oktbr. 1746. Derhos medfører

enhver Doktorværdighed samme Rettigheder som den lavere Grad i ved-

kommende Fakultet, og end videre Ret til at bære, som akademisk Hæders-

tegn, en Doktorring med et for alle Fakulteter fælles Emblem, lig den, som

bruges ved Doktorers Kreation. § 9. Ved Anmeldelsen af akademiske

Forelæsninger have Doktorer, Licentiater og Magistre at forholde sig efter

PI. 25 Juli 1821, anden Post. § 10. Med Promotionen til Doktorværdig-

heder og Meddelelsen af Licentiat- og Magistergraden skal fremdeles for-

holdes som hidtil, for saa vidt denne Forordning ikke deri medfører nogen

Forandring. § 11. De i § 8 ommeldte Rettigheder skulle ogsaa tilkomme

Doctores Theologiæ, Juris og Medicinæ, som allerede have erholdt saadan

Grad. Ligeledes skulle de nuværende Magistri artium et Doctores philosophiæ,

som ere i anseligt Embede, saasom Professorat eller Rektorat, nyde de i

denne Forordnings § 8 bestemte Rettigheder. Men andre Magistri artium

et Doctores philosophiæ beholde alene de Rettigheder, af hvilke de nu ere

i Besiddelse; dog, naar nogen af dem herefter maatte indtræde i anseligt

Embede, eller have gjort sig bekjendt ved lærde Skrifter, kunne ham, naar

han dertil af Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler for Kongen
indstilles, blive forundte lige Rettigheder med de herefter kreerede Doktorer

i Filosofien. Dem, som før denne Forordning have erholdt Licentiatgraden,

skal deres Ret til at melde sig for at disputere for Doktorgraden være

forbeholdt, for saa vidt det ikke ved Gradens Meddelelse er anderledes bestemt.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Normer t Univ. 11. 17
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Jan. 9. Konfirmation paa en af Gehcjmckonferensraad Bulow til Sande-

rumgaard, paa et af ham under 30 Maj 1812 oprettet, og den 6 Okt.

næst efter allernaadigst konfirmeret, Gavebrev — hvorved skjænkes 4000 Kdl.

dansk Kurant til den botaniske Have i den Hensigt, at Kenterne deraf

skulde anvendes til at lønne en Tegnemester i botanisk Blomstertegning,

hvorimod Kapitalen selv skal indestaa uopsigelig paa første Prioritet i Hoved-

gaarden Sanderumgaard, hvis Ejer stedse skal tilsvare Kenterne — under

18 Juli 1813 gjort Paategning, hvorved til Havens Fordel den skjænkede

Kapital forandres til 400 Kdl. Sølv.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Jan. 24. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Biskoppen over Fyns Stift,

hvori samme i Anledning af et indtruffet Tilfælde tilkjendegives, at da den

homiletiske og kateketiske Prøve er at anse som deu praktiske Del af den

theologiske Embedsexamen
,
plejer der i Henseende til Gjentagelsen deraf at

forholdes efter samme Regel, som er vedtaget for den theoretiske Prøve,

nemlig at Prøvens Gjentagelse ikke kan tillades, førend i det mindste efter et

halvt Aars Forløb fra den Tid af at regne, da samme Prøve har været af-

lagt med mindre tilfredsstillende Udfald.
(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

April 17. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det filosofiske Fakultet, at i de

Tilfælde, hvor Indholdet af en for en akademisk Grad udarbejdet Afhandling

er af saadan Beskaffenhed, at den passende kunde give Adgang til Graden

i flere Fakulteter, den naturligste og rigtigste Fremgangsmaade vilde være

denne, at det Fakultet, som har modtaget den fra Forfatteren, først ved de

fleste Stemmer afgjor, om den henhører under samme Fakultet eller ikke,

og kun i sidste Tilfælde tilstiller et andet Fakultet den indsendte Afhand-

ling til Bedømmelse, om hvilken Foranstaltning Forfatteren da vilde blive

forud at underrette.

(Selmers akad. Tid. f. 1833 S. 14.)

Juli 21. Ooncl. cons., at en Doktorring anskaffes for hvert Fakultet.*)

(Acta cons.)

Sept. 29. Concl. cons., ved hvilket Keskr. 28 Marts 1804 § 4 om Eforiernes

Skiften hvert 5te Aar indskærpes.
(Acta cons.)

1825.

Sept. 20. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det medicinske Fakultet hvorved

Direktionen erklære sig enig med Fakultetet i, at Land- og Stiftsfysikater

passende kunne henføres under Begrebet af de i Frd. 9 Januar 1824 an-

gaaende de akademiske Grader ommeldte anselige Embeder.**)

(Univ. Arkiv.)

*) Ved Skrivelse af 28 Febr. bifaldt Dir. f. Univ. og de lærde Skoler en af de af

Konsistorium foreslaaede Tegninger, til en Gravering i Doktorringen, forestillende

et Minervahoved, jfr. Selmers akad. Tid. f. 1833 S. 14.

**) Selmers akad. Tid. f. 1833 S. 15.
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Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium ang. Udbetalingen 0kt *•

af Kenter af de under vedkommende Eforer værende Legater og Fonds.

Det var upaatvivlclig -Øjemedet af den ved Reskr. af 28. Marts 1804

§ 3 og Rglm. 26. Sept. 1806 § 33 bestemte Regel, ikke alene at give Sik-

kerhed for Legatrenterne, naar Naadsensaarene, i hvilke denne Sikkerhed før

havdes, efterhaanden opkørte, men og at lette en Byrde for Legaternes Eforer

derved, at de i Stedet for at modtage, for en Tid paa eget Ansvar at op*-

bevare, og derefter at udtælle Legatrenterne, kunde afgjøre alt dette ved

blotte Anvisninger paa Hovedkassen, kvilke for vedkommende vare det samme

som Penge, og kvilke i alt Fald, til end ydermere Lettelse, kunde trykkes

saaledes, som de bruges af private Mænd, der indsætte Summer, som de

ikke selv ville gjemme, paa Folio i Banken for derpaa at anvise, og man
tvivler ikke om, at naar denne Eegel var i sin Tid efter Bogstaven blevet

indført og siden fulgt, maaske med nogen Modifikation i Henseende til visse

Legater, som kave smaa sukcessive Udbetalinger, kvilke Modifikationer lettelig

kavde kunnet ordnes, da vilde man kave erfaret, at den baade var iværk-

sættelig og svarede til øjemedet. Ogsaa vilde man, ved saaledes at drage

Legatrenternes Udbetalinger ind under Hovedbogen, til kvis Forelse ikke

ubetydelig Hjælp er givet, kave gjort det muligt, lettelig at overskue ogsaa

den Gren af Kvæsturens Udgifter.

Nu at andrage Hs. Maj. Kongen om aldeles Opkævelsc af den i sin

Tid med Overlæg bestemte Orden, finder Direktionen ikke noksom Grund

til. Vanskelig kunde man og undgaa at berøre den i saa lang Tid uop-

fyldte kongelige Befaling. Men da Konsistorium ikke anser den hidtil de

facto fastsatte Maade at være Eforerne til Byrde, og det formener, at øje-

medet i Henseende til Sikkerheden kan opnaas ved de af samme forcslaaede

Bestemmelser, saa vil Direktionen, i Forventning af kongelig Approbation,

intet have imod, at indtil videre, til fremdeles Prøve, i Anledning af Konsi-

storiums Forslag i Skrivelse af 4de Juli d. A., følgende Orden antages, dog

enhver ny tiltrædende Eforus forbeholdt at følge den i Reskr. 28. Marts 1804

§ 3 og Rglm. 2G. Sept. 1806 § 33, angivne, hvis han hellere vil vælge

samme: 1) at enhver Eforus skriftlig før enhver Ilte Juni og Ilte December

Termin har at underrette Universitetets Kasserer- og Bogholderkontor om,

hvor meget han i Terminen vil behøve af de Renter, som forfalde af Kapi-

taler i Universitetskvæsturen , der tilhøre de under hans Efori værende Le-

gater eller Fonds, til dermed at bestride de faste Udgifter, som i det næste

Halvaar fundationsmæssig blive at udrede, hvilket Beløb derefter i Terminen

bliver at indbetale til Eforus mod hans Kvittering; 2) at disse Udgifter, for

saa vidt de i Henseende til deres Bestemmelse ere af forskjclligt Slags,

blive i Anmeldelsen til Kontoret særskilt at anføre med disses almindelige

Benævnelser, og med Angivelse af den Sum, der udfordres til ethvert Slags

i Særdeleshed; 3) at enhver PJforus til de Udgifter, som, uden at være faste,

efterhaanden blive at udrede, blot forlanger udbetalt saa meget ad Gangen,

som han maatte antage at behøve til de nærmest forestaaende Udgifter,

hvilket ligeledes, dels i Terminen, dels i Løbet af Halvaaret, bliver, saa vidt

Legatets eller Fondens forfaldne Renter tilstrække, mod Kvittering at udbe-

tale til Eforus efter hans skriftlige Forlangende, i hvilket Pengenes Bestem-

17*
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Okt. 1. melse angives; 4) at den Kentebeholdning, som ikke i Overensstemmelse

med det foranførtc forlanges udbetalt, bliver indestaaende i Kvæsturen, og,

saafremt og for saa vidt den ikke skulde behoves til forestaaende Udgifter i

det næste Haalvaar, gjores frugtbringende; 5) at de aarlige Eforiregnskaber

for Aaret 1826 og fremdeles gaa fra 1 Januar til 31 December, hvorefter de

befalede skematiske Indberetninger desangaaende blive at indsende til Direk-

tionen inden Udgangen af ethvert kommende Aars Februar Maaned. For

det Tidsrum fra 1 Juli til 31 December d. A. vil saaledes særskilt Eforiregn-

skab blive at aflægge, hvilket Direktionen vil forvente indsendt i Begyndelsen

af næste Aar. Dette meddeles tjenstligst De Herrer Rektor og Professorer til

behagelig Underretning og fornoden Iagttagelse.

(Kons. Kopibog.)

1826.

Jan. 11. Concl. cons. om Udøvelsen af den ved Fundatsen for Elers Kolle-

gium visse Familiemedlemmer tillagte Ret til at denominere Alumner.

Da Admiral Løvenorn i Skrivelse til Konsistorium havde forespurgt, om den

Rettighed, han udøvede, til at belægge Pladser paa Elers Kollegium, kunde nægtes, efter

hans Død, hans Søn, skjønt denne maaske var fraværende ved Dødsfaldet, eller i alt Fald

hans Datter, Grevinde Knuth, besluttede Konsistorium at svare,

at den Ret, som for nærværende Tid tilkommer Admiralen, efter hans Dod
vil tilfalde hans Son, dersom ingen i Familien findes, som er nærmere be-

rettiget, uden at hans Ophold udenlands i kgl. Tjeneste heri kan være til

Hinder, da Fundatsens Mening gaar ud paa, at den berettigede skal være

dansk Undersaat i egentlig Betydning. Konsistorium finder intet til Hinder

for, at Kammerjunker Lovenorn i det omtalte Tilfælde udøver sin Ret ved

en dertil passende Befuldmægtiget, men maa derimod være af den Formening,

at han ikke kan overdrage sin Ret til nogen anden for det Tidsrum, i hvilket

han er fraværende, endelig, at det er utvivlsomt, at Grevinde Knuth som

Datter af Admiralen ogsaa har Adgang til den omhandlede Ret; men at

hendes Broder efter sin Hjemkomst kunde fordre den tilbage, synes uan-

tageligt, da han ved ikke at melde sig, maatte anses at have opgivet den

eller ikke at have villet gjore den gjældende mod hende.
(Acta cons.)

Jan. 27. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at herefter ogsaa en Prisopgave i den

experimentale Naturlære, eller i Fysik og Kemi, aarlig maa udsættes for de

studerende ved Kjøbenhavns Universitet.
(Kons. Kopibog.)

Sept. 16. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det theologiske Fakultet ang. at

alle det theologiske Fakultets Medlemmer bør deltage i den mundtlige

Examination.*)

Direktionen finder det saa vel overensstemmende med Instr. 3 April 1789 og

Kane. Prom. 19 Sept. 1771, som ogsaa analogt med de seneste allerhøjeste Bestemmelser

angaaende den juridiske Embedsexamen, og derhos i sig selv hensigtssvarende,

*) Selmers akad. Tid. f. 1833 S. 192-93.
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at samtlige Medlemmer af det theologiske Fakultet, for saa vidt de ikke Sept. 16.

enten af specielle Grunde ere fritagne for den Embedspligt at cxaminere,

eller ved Sygdom derfra forhindrede, hver Gang paa samme Maade del-

tage i den i bemeldte Instruktions § 6 omhandlede mundtlige Examina-

tion. Direktionen bifalder saaledes aldeles det theologiske Fakultets Forslag,

at for Fremtiden 4 theologiske Docenter, hver i sine specielle Fag,

examinere ved bemeldte Prøve, dog at, naar en Docent maatte have lovligt

Forfald eller af nogen særlig gyldig Grund ønske sig fritaget, Examen ikke

desto mindre kan afholdes af 3 af Fakultetets Medlemmer. Imidlertid anser

Direktionen det med Fakultetet for passende, at denne Regel først træder i

Anvendelse ved den theologiske Examen, som afholdes i April Kvartal næste

Aar, for at de studerende nogen Tid i Forvejen derom kunne være under-

rettede.

(Theol. Fak. Kopibog.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Dekanus for det filosofiske Fa- Okt. 31.

kultet ang. at en Student, der, efter at have underkastet sig den filosofiske

Examen, paa ny indstiller sig til samme, men derefter forlader Prøven uden

at lade sig examinere i alle Fag, kan benytte de ved den første Prøve er-

holdte Karakterer.*)

Stud. N. N. har for denne Direktion andraget, at han efter i April d. A. at have

underkastet sig den filosofiske Examens første Prøve, besluttede, for at erhverve sig bedre

Karakterer, i indeværende Maaned at underkaste sig denne Prøve paa ny, men efter at

være examineret i trende Fag, undlod at fremstille sig i de tvende andre, fordi han for-

udsaa, at det ikke vilde lykkes ham at opnaa en bedre Hovedkarakter, i hvilken Anledning

han har ansøgt om, at han, med Forbehold af de forste Gang erhvervede Karakterer,

maatte stedes til den filosofiske Examen.

I denne Anledning meldes tjenstligst, at Direktionen ikke skjønner

rettere, end at, da N. N. ikke har tilendebragt den af ham gjentagne Prøve,

maa den forhen i lovmæssig Orden fuldførte Prøve hjemle ham Adgang til

den filosofiske Examens anden Del, lige saa fuldt som om han intet nyt

Forsøg havde gjort, og de Karakterer, han ved den første fuldendte Prøve

har erhvervet sig, vedblive at være gjældende, saaledes som dette vilde være

Tilfældet, hvis en Kandidat, der, efter at have taget sin Embedsexamen med
en ringere Karakter, indstillede sig til ny Prøve for at opnaa en bedre

Karakter, men forlod samme uden at fuldføre den.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

1827.

Statuter for Sorø Akademi, ved hvilke Fund. 29 Januar 1782 jan . 28.

ophæves. **)

(Selmers akad. Tid. f. 1833 S. 437.)

•) Selmers akad. Tid. f. 1833 8. 189-90.

**) Ved Fund. 29 Januar 1782 § 29 fastsattes: »Ingen maa tillades at reise uden-

lands, førend han enten ved Sorøe Academie eller ved Universiteterne i Kiøbenhavn

eller Kiel eller paa flere af disse steder tilsammen har studeret i 4 Aar, og der

saaledes anvendt sine yngre Aar. at lian baade bar erhvervet sig gode Characterer
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Marts 10. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, at Direktionen intet

har fundet at erindre ved et til samme indsendt Forslag til en Formular for

Arvefæsteskjøder paa Universitetets jordløse Huse, der bestemmes ligeledes

at skulle benyttes for Kommunitetets Gods ved forefaldende Lejligheder.

(Kons. Kopibog.)

1828.

Marts 20. Skrivelse fra det juridiske Fakultet til dets Notarius ang. de

Hjælpemidler, som det tillades de juridiske Kandidater at afbenytte ved den

skriftlige Prøve. (Brugen af latinsk Grammatik kan ikke tilstedes.)

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Juni 2. Forordning for Danmark, indeholdende nærmere Bestemmelser om
den farmacevtiske Examen.*)

§ 2. Ved den praktiske Prøve skal fordres: 1) Udførelsen af en

kemisk-farmacevtisk Operation, 2) Tillavelsen af et Reagens og 3) en let

kemisk Analyse af en Gjenstand, som har Hensyn paa Farmacien, og over

disse Operationer skal føres en Journal, hvori Fremgangsmaaden og Grundene

for samme forklares. Spørgsmaalene skulle bestemmes af Professorerne i

Kemi og Farmakologi samt af den examinerende Apotheker, og Operationerne

selv foretages i det kemiske Laboratorium under Tilsyn af Professor chemiæ.

Skulde Kandidaten ikke kunne udføre Nr. 2 og 3, bliver han dog ikke der-

for at udelukke fra videre Prøve, men derimod maa han bestaa i Nr. 1 for

at kunne kjendes antagelig til den mundtlige Prøve. § 3. Under den mundt-

lige Prøve skal examineres i Receptlæsning, Farmakologi, Kemi, Botanik, i

de for Farmacevten vigtigste Dele af den mekaniske Fysik og fysiske Kemi,

i farmacevtisk Varekundskab og Beregning samt i mekaniske Præparationer.

Prøven afholdes i Receptlæsning og Farmakologi af tvende Professorer af det

medicinske Fakultet, af hvilke den ene skal være Professor i Farmakologien

og den anden Dekanus eller hvem Fakultetet dertil maatte udnævne; i

Kemien af Professor chemiæ; i Botanik af Professor botanices; i de for

Farmacevterne vigtige Dele af Fysiken af Professor physices, og i farma-

cevtisk Varekundskab og Beregning samt mekaniske Præparationer af en af

Apothekerne i Kjøbenhavn, som enten skal være en af Assessores pharmaciæ

i det kgl. Sundhedskollegium, eller hvem bemeldte Kollegium ellers maatte

udnævne til stedse at udføre denne Forretning. I øvrigt forbeholder Kongen

sig nærmere at instruere Examinatorerne angaaende det Omfang, hvori Kund-

skab i fornævnte Videnskaber skal kræves; ligesom Kongen og vil for-

anstalte, at en Liste forfattes over de reagentia, hvis Tillavelse kan fordres

ved den praktiske Prøve. § 4. Ingen, som ej har erholdt bedste Karakter

for sin Fremgang i Videnskaberne, og tillige opnaaet modnere Alder og fornoden

Skionsomhed. Men naar det er skeet, vil Kongen tillade dem, som derom i ved-

kommende Cancellie giore Ansøgning og kan fremvise fornoielige Testimonia,

enten fra Universiteterne eller Soroe Academie, at besøge fremmede Hoffer eller

Universiteter.

(Schous Forordn.)

*) Selmers akad. Tid. f. 1833 S. 208-15.
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til don farmacevtiske Examen, maa herefter forundes Privilegium som Apo- Juni 2.

theker i Kjobenhavn; dog skal dette ikke gjælde med Hensyn til dem, der

have taget Examen forend denne Forordnings Kundgjorelse.

(Schous Forordn.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium i Anledning af et Dec. 6.

fra samme indsendt Forslag fra de fire Fakulteters Dekaner, betræffende

nogle nærmere Bestemmelser med Hensyn til det formale ved Meddelelsen af

Licentiat- og Magistergraden, hvorved bifaldes, at følgende Kegler i denne

Henseende for Fremtiden iagttages:

1) Naar den for Licentiat- eller Magistergraden udarbejdede Disser-

tation af vedkommende Fakultet er antaget, have tvende af samme Fakultets

Medlemmer ex officio at opponere ved den offentlige Disputationsakt. 2) Disse

Opponentes ordinarii gjore efter afholdt Disputation Indberetning derom til

Direktionen, med mindre Universitetet ved foregaaende allerh. Kesolution

maatte være allernaadigst bemyndiget til, umiddelbart efter Disputatsernes

Afholdelse at konferere vedkommende de akademiske Grader, til hvilke de

have erhvervet sig Adgang. 3) Naar Universitets-Solennitet maatte finde

Sted umiddelbart efter Disputatserne, blive Licentiaterne og Magistrene af

vedkommende Dekani offentlig at proklamere; men naar ingen Solennitet

finder Sted, bortfalder saadan Proklamation. 4) Enhver Licentiat og Magister

erholder et Diplom, hvori nævnes Titelen paa den Dissertation, ved hvilken

han har erhvervet Graden. 5) Diplomet udfærdiges af Dekanus i vedkom-

mende Fakultet efter en af Professor eloqventiæ i Analogi med Doktordiplo-

merne redigeret Formular, hvoraf et Antal Blanketter foranstaltes trykte

blandt Universitetets Friark. Disse Blanketter udfyldes siden skriftlig med
vedkommende Rektors, Dekani, og Licentiats eller Magisters Navne, samt for-

synes med Universitetets Segl.

(Kons. Kopibog.)

1829.

Ooncl. cons., at de Pladser paa Borcks Kollegium, som skulle til- Jan. 7.

deles Ripenser, ikke kunne tildeles andre end dem, der lægge sig efter et af

de i Fundatsens § 5 nævnte Studier, da ellers Anordningen i bemeldte §

ikke blev efterkommet.
(Acta cons.)

Ny Fundation for Sjællands Stifts gejstlige Enkekasse. Marts G.

— — — — § 3. Adgang til at indsætte i denne Sjællands Stifts

Præste-Enkekassc have desuden: 1) Samtlige Professorer, Lektorer og Ad-

junkter i Theologien ved Kjøbenhavns Universitet

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Kgl. ResoL, hvorved bifaldes, at med Beskikkelsen af Gartnere ved April 18.

den botaniske Have herefter maa forholdes saaledes, at de antages af Konsi-

storium paa nærmere kgl. Approbation, og at for denne Gartnerpost herefter

reglementeres en aarlig Lonning af 600 Rdblr. Solv af den botaniske Haves

egne Indtægter. Derhos tillades det Konsistorium for nærværende Vakance
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April 18. at antage Gartner ved den botaniske Have i Lund, Otto Josias Nicolai

Mørch, til Gartner ved Universitetets botaniske Have med oven nævnte Løn,

samt Emolument af fri Bolig, og bliver til den for ham udfærdigende Be-

stalling at bruge samme Slags stemplet Papir som det, hvorpaa Bestallinger

af Stiftsøvrighederne udfærdiges.

(Univ. Arkiv.)

Sept. 11. Kgl. Resol., hvorved bestemmes, at ved Kjøbenhavns Universitet en

Prisopgave i den orientalske Literatur maa udsættes hvert andet Aar i For-

bindelse med de øvrige akademiske Prisopgaver, saaledes at tvende Aar til—

staas de konkurrerende til Prisafhandlingernes Udarbejdelse, og tillades aller-

naadigst, at denne Foranstaltning maa tage sin Begyndelse med Aaret 1830.

(Kons. Kopibog.)

Sept. 15. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at Notariatet ved det theologiske

Fakultet for Fremtiden adskilles fra Provsteembedet paa Kegensen , og der-

med herefter forholdes saaledes, at til Notarius af Fakultetet vælges en

theologisk Kandidat, som, mod at føre Opsyn ved de skriftlige og Proto-

kollen ved de mundtlige theologiske Embedsexamina, samt at udfærdige

Fakultet sattester for Kandidaterne, skal nyde 2 Rbdlr. Sølv af enhver, der frem-

stiller sig til theologisk Embedsexamen. Den med Provsteembedet forbundne

Gage bestemmes derhos til 300 Rbdlr. Sølv aarlig af Kommunitetets Kasse,

foruden fri Bolig paa Regensen og 10 Favne Brænde aarlig. Adgangen til

dette Embede skal staa aaben for alle Universitetets Professorer, undtagen

Professores ordinarii af det theologiske Fakultet, og naar en Professor

extraordinarius uden for det theologiske Fakultet, som er Provst, indtræder i

Konsistorium, skal dette ikke være til Hinder for, at han vedbliver Provste-

embedet, hvilket Embede Kongen forbeholder sig herefter selv allernaadigst

at besætte, uden at det theologiske Fakultet i denne Henseende skal udøve

nogen Rettighed.
(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Okt. 24. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det medicinske Fakultet, hvori

Direktionen bifalder, at der ved Aflæggelsen af den ved Direktionens

Skrivelse at 3 Juni 1820 for dem, der agte at fremstille sig til medicinsk Em-
bedsexamen, foreskrevne Prøve i den praktiske Anatomi, følges den Frem-

gangsmaade, at Professor anatomiæ opgiver Kandidaten, naar denne efter

Tilsigelse indfinder sig hos ham om Morgenen, tre forskjellige Præparationer

i Anatomiens forskjellige Dele, at enhver Opgave er i en dobbelt forseglet

Seddel, hvoraf kun en ad Gangen maa aabnes, den nemlig, som Kandidaten

vælger først at præparere efter, men at de andre for det første blive

uaabnede, at Kandidaten derpaa indesluttes i Præparationsværelset, og imid-

lertid ingen tilstedes Adgang til ham, undtagen vedkommende Professor

anatomiæ selv, under hvis Opsyn Præparationen sker; at paa lignende Maade

enhver af d3 andre tvende Præparationer anstilles, og, naar Præparationerne

ere tilende, Professor anatomiæ i Forening med de øvrige Medlemmer af det

medicinske Fakultet derover foretage Censur til Bedømmelse af, hvad Duelig-

hed og Færdighed Kandidaten derved har bevist. Derimod vil den hidtil
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brugelige Aflevering til Museet af et Præparat , som Kandidaten ikke selv Okt. 24.

har været forpligtet at forfærdige, for Fremtiden falde bort, som ikke

hjemlet ved den i Aaret 1820 givne Forskrift eller til sammes øjemed

svarende. *)

(Univ. Arkiv.)

1830.

Kgl. Resol., om Besættelsen af den ledige Post som Professor i Jan. 5.

Lovkyndighed ved en Konkurrence.

Ved denne saa vel som ved senere Konkurrencer fulgtes følgende

nærmere Regler, som her meddeles under et, saaledes som de af Direktionen

for Universitetet og de lærde Skoler til de forskjellige Tider ere approberede:

Opgaverne til de Forelæsninger, som ikke holdtes ex tempore, bleve,

efter at være i et Dagen forud afholdt Møde af Censorerne bestemte, til-

stillede Konkurrenterne 14 Dage, førend Forelæsningerne skulde tage deres

Begyndelse ; efter Udløbet af denne Forberedelsestid bleve Forelæsningerne

over samme Æmne holdte paa en Dag, saa vidt muligt uafbrudt efter hin-

anden. Herved iagttoges Omvexling, saaledes at den, der havde læst først

den ene Dag, læste sidst den anden Dag o. s. v. Konkurrenterne maatte

umiddelbart efter hver Forelæsning levere en egenhændig, læselig Koncept til

Forelæsningen, som da strax sattes i OmLøb blandt Censorerne, hvis Domme
skulde indleveres forseglede, for ved Censorernes sidste Møde alle at aabnes.

Til de extemporale Forelæsninger, hvortil Opgaverne tilstilledes hver Kon-

kurrent 3 Timer, førend hans Forelæsning skulde begynde, skulde der ikke

leveres Koncept. Konkurrenterne skulde paa Forelæsningsdagen indfinde sig

nøjagtig til bestemt Tid og Sted. Ingen Forelæsning maatte vare over 1

Time. Ingen Konkurrent maatte, naar han ikke selv havde læst, høre sin

Medkonkurrents Forelæsning.
(Selmers akad. Tid. f. 1833 S. 139-40.)

Kgl. Resol., hvorved approberes de indstillede Prisopgaver ved Kjo- Jan. 22.

benhavns Universitet for Aaret 1830, og derhos tillades, at foruden den nye

Prisopgave i Naturhistorien end videre den naturhistoriske Prisopgave, som i

forrige Aar var udsat, atter for indeværende Aar maa gjentages, samt at der

herefter gives to Aar til Besvarelserne paa Prisopgaverne i Naturhistorien,

saaledes at for Fremtiden disse Besvarelser først skulle indleveres den 1

Decbr. i det Aar, der følger paa det, i hvilket Opgaven er sat.

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at det skal paaligge Hofprædikanterne, Maj 12.

de residerende Kapellaner ved Kirkerne her i Staden, Præsten ved Vartou

Hospital og Præsten i Citadellet Frederikshavn at møde som Medccnsorer

ved den theologiske Embedsexamen, hvilke saa vel som de i Univ. Fund.

7 Maj 1788 Kap. IV § 1 nævnte gejstlige Embedsmænd, skulle alternere med
hinanden, saaledes at der fremdeles, ligesom hidtil, stedse skulle være tvende

Tilforordnede tilstede ved bemeldte Examen, for, tillige med Exami natorerne,

*) Selmers akad. Tid. f. 1833 S. 206-8.

Normer f. Univ. II. 18
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Maj 12. at votere om Kandidatens udviste Duelighed, og den Karakter, som enhver

derefter kan tilkomme, hvorhos det dog, saafremt nogen skulde beklæde flere

gejstlige Embeder, hvortil hin Forretning horer, ej skal paaligge en saadan

oftere at tage Del heri, end om han blot beklædte det ene af hine Em-
beder. *)

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Sepfc. 4. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det thcologiske Fakultet ang. at

de, der ere Medcensorer ved theologisk Embedsexamen, ogsaa skulle møde ved

Kandidaternes Prøveprædiken. **)

I Skrivelse af 7 Juli d. A. har det theologiske Fakultet begjært Direktionens Be-

stemmelse for, hvorvidt alle de Gejstlige, som i Folge Univ. Fund. 7 Maj 1788 Kap. IV

§ 1 og kgl. Eesol. 12 Maj d. A., have at mode som Medcensorer ved den theologiske Em-
bedsexamen, tillige skulle indbydes som Medcensorer ved Kandidaternes Proveprædiken.

Efter at Direktionen herom har begjært Kancelliets Yttring, og der-

ved bemærket, at man, med Hensyn til Fund. 7 Maj 1788 Kap. IV § 11,

maatte formene, at samtlige Tilforordnede ved theologisk Embedsexamen ogsaa

bør deltage i Censuren over Dimisprædikener, har Kancelliet nu tilmeldt, at

det anser saadant at være en Følge af Bestemmelsen i bemeldte Fundats

Kap. IV § 11, sammenholdt med samme Kapitels § 1. Dette meldes tjenst-

ligst det theologiske Fakultet til behagelig Underretning.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Sept. 14. Kane. Cirk. til samtlige Biskopper ang. Beviset for, at de theolo-

giske Kandidater, der ikke frekventere Pastoralseminariet, have øvet sig i at

prædike og katekisere.***)

Ved kgl. Resol. 8 Novbr. 1817, bekjendtgjort samtlige Biskopper ved Kane. Cirk.

18 s. M. er, som det vil være Deres Hojærværdighed bekjendt, befalet, at enhver theologisk

Kandidat, naar han melder sig hos vedkommende theologiske Professor for at holde

Dimisprædiken, eller hos Biskoppen for at underkaste sig den kateketiske Prove, bør, hvis

han siden han tog Embedsexamen har opholdt sig i Kjøbenhavn, medbringe Attest fra

Direktionen for Pastoralseminariet for, at han har været deri et Aar; men hvis han der-

imod efter sin Embedsexamen ikke har haft Lejlighed til, enten et helt Aar, eller dog

i det mindste i Vintermaanederne, at opholde sig i Kjobenhavn, da et paalideligt Vidnes-

byrd fra en gejstlig Mand om, hvor uden for Kjøbenhavn han har tilbragt sin Tid som

Kandidat, og at han der, hvor han har opholdt sig, flittig har øvet sig i at prædike og

katekisere, saa at han ikke, uden et saadant for Censorerne fremlagt og af dem for

gyldigt erkjendt Vidnesbyrd, maa antages enten til Dimisprædiken eller kateketisk Prøve.

Skjønt det følger af disse Bestemmelser, at der, i Lighed af, hvad

der gjælder i det ordinære Tilfælde, at Kandidaterne frekventere Pastoral-

seminariet, ogsaa i det subsidiære, nemlig naar Kandidaterne øve sig i at

prædike og katekisere paa Landet, maa være forløbet en nogenlunde tilstrækkelig

Tid efter aflagt Embedsexamen, hvori saadan -Øvelse har fundet Sted, saa

har Kancelliet dog bragt i Erfaring, at dette ikke overalt iagttages, og det

er derhos fundet, at der med Hensyn til den i bemeldte kgl. Resolution

nævnte Attest fra en gejstlig Embedsmand, hvormed de Kandidater, der ere

*) Selmers akad. Tid. f. 1833 S. 193-95.

**) Selmers akad. Tid. f. 1833 S. 195.

***) Selmers akad. Tid. f. 1833 S. 195-99.
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i sidst nævnte Tilfælde, skulde være forsynede, behøves en nærmere Bestem- Sept. 14.

melse for at sikre dette Vidnesbyrd Paalideliglied. Kancelliet skulde derfor

tjenstligst tilmelde Deres Hajærværdighed til behagelig Iagttagelse, naar

nogen Kandidat stedes til for Dem at aflægge homiletisk eller kateketisk

Prøve, samt i øvrigt til fornøden Bekjendtgjorelse for de sig i Deres Em-
bedsdistrikt opholdende theologiske Kandidater: 1) at ingen theologisk

Kandidat, som er i det Tilfælde, at han kan fritages for at besøge Pastoral-

seminariet, maa tilstedes Adgang til at holde Dimisprædiken eller underkaste

sig kateketisk Prøve, førend i det mindste efter et halvt Aars Forløb fra

den Tid, da han har taget theologisk Embedsexamen; 2) at den Attest fra en

gejstlig Embedsmand, hvormed de Kandidater, som ikke have frekventeret

Pastoralseminariet, skulle være forsynede, bør indeholde, at de i det mindste

i et halvt Aar flittig have øvet sig i at prædike og katekisere, og at denne

Attest tillige skal være forsynet med Provstens Vidnesbyrd; 3) at den nys-

meldte Attest skal følge med vedkommende Kandidaters Ansøgninger om Be-

fordring til gejstligt Embede.
(Algr. Ussings Reskr. Sml., jfr. theol. Fak. Kopibog.)

Kane. Skr. til det kirurgiske Akademi ang. hvorvidt de, der, uden Okt. 2.

at være studerende, ville tage kirurgisk Examen, ere frie for at ansættes ved

et af Borgerkorpserne.

Kancelliet har modtaget det kgl. kirurgiske Akademis Betænkning af 19 Juli sidst-

leden, betræffende den med Kancelliets Skrivelse af 6. næstforhen fremsendte Ansogning

fra N. N. om Fritagelse for borgerlig militær Tjeneste i IV2 Aar, og det i bemeldte

Skrivelse fremsatte almindelige Sporgsmaal, hvorvidt Personer, der, uden at være akade-

miske Borgere, studere ved det kirurgiske Akademi, maa anses pligtige til at indtræde i

et borgerligt Korps. Akademiet har i ovenmeldte Skrivelse anført, at, da det ikke er

samme bekjendt, at der existerer nogen Fritagelse i Almindelighed for studiosi chirurgiæ,

der ej ere Studenter, for at indtræde under Borgervæbningen, maa det vel antages, at den

almindelige Forpligtelse til at staa i et borgerligt Korps, udstrækker sig ogsaa til dem;

men at det ikke kunde andet end anses ønskeligt, at en saadan Fritagelse, der dog ikke

skulde strække sig til de studerende, der ere Barbersvende, eller befatte sig med andre

borgerlige Forretninger eller Haandværk, maatte forundes, samt at den omhandlede For-

pligtelse synes i alt Fald ikke ligefrem at kunne finde Anvendelse med Hensyn til de

Fremmede og Udlændinge, der ikke sjælden studere ved Akademiet. Det kgl. kirurgiske

Akademi har fremdeles bemærket, at det vilde være en Selvfølge, at Akademiet maatte

anse det som sin Pligt at forebygge, saa vidt muligt, ethvert Misbrug ved Erhvervelsen

af den omtalte Fritagelse, og at dette bedst kunde opnaas, naar det fastsattes, at Fri-

tagelsen kun skulde kunne erhverves ved at producere Dekani Attest, og at denne først

kunde meddeles, naar vedkommende, efter at være inskriberede !
/a Aar, ordentlig havde

frekventeret Kollegierne, og at den kun skulde være gjældende i IV2 Aar, hvorefter ny

Attest maatte tilveiebringes. Endelig har Akademiet ytret sig over den af N. N. indgivne

Ansøgning, og anbefalet ham som en Fremmed, der kun agter at opholde sig her, indtil

lian har erholdt Examen, til Opfyldelsen af hans Ansøgning.

I Anledning af ovenstaaende skulde dette Kollegium ikke undlade

herved at bemærke, at, da de ustuderede Kirurger, ved at erholde den om-
handlede Fritagelse, vilde komme til at nyde et Fortrin ikke alene for de

Personer, der danne sig for Handel, Kunster og anden gavnlig Virksomhed,

der og besværes med borgerlig militær Tjeneste, men selv for de egentlige

studerende, der ej ere fritagne for at danne sig til Vaabenøvelser , saa har

man ikke kunnet anse en saadan Fritagelse for hine som hensigtsmæssig.

18*
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Okt. 2. Hvad derimod Fremmede angaar, som komme hertil for at studere Kirurgi,

kan Kollegiet intet have mod en saadan Fritagelse at erindre, for saa vidt

de blot her søge Undervisning og Dannelse for deres Fag, uden Hensigt at

erhverve Praxis eller Embede; men da Bedømmelsen af denne deres Hensigt

vilde være usikker, navnlig naar denne skulde paaligge den borgerlige Ind-

rulleringskommission , og det vilde være stødende, om Fremmede, som her

vilde søge Erhverv, ikke skulde være delagtige i de samme Byrder, som de

indfødte, har man troet kun at burde tilstaa de Fremmede, der med Attest

fra Dekanus godtgjøre at studere Kirurgi, uden Hensigt til her at erhverve

Praxis eller Embede, Fritagelse for 1 Aar, saaledes at uden for det Tidsrum

slige Personer kun under særdeles Omstændigheder, og efter speciel Reso-

lution fra dette Kollegium, kunne fritages for borgerlig militær Tjeneste.

Man har i Overensstemmelse hermed under Dags Dato tilskrevet den borger-

lige Indrulleringskommission i Kjøbenhavn, at man bifalder i Almindelighed,

at de, der studere ved det kirurgiske Akademi, uden at være Studenter, an-

sættes ved et af Borgerkorpserne, men at der dog tilstaas den omhandlede

N. N. Fritagelse i 1 Aar for borgerlig militær Tjeneste, og at en lige Fri-

tagelse paa 1 Aar i Almindelighed kan tilstaas de Fremmede, som med
Attest fra Dekanus ved det kirurgiske Akademi godtgjøre at studere

Kirurgi uden Hensigt til her at erhverve Praxis eller Embede; men uden for

dette Tidsrum kunne slige Personer kun efter speciel dertil fra dette Kolle-

gium erhvervet Resolution fritages for den nævnte Tjeneste.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Nov. 19. Kgl. Resol. , hvorved bestemmes, at de i den almindelige Skole-

fond indestaaende Oplagspenge for Stipendiater for de lærde Skoler, der ere

dimitterede før Aaret 1828 til Beløb 228 Rdl. 55 Sk. rede Sølv og 1020 Rdl.

8 Sk. Repr., maa henlægges til en Fond, til hvilken de Oplagspenge, som

ikke i Løbet af 3 Aar efter vedkommende Stipendiaters Dimission have

kunnet udbetales disse, herefter skulle hjemfalde, og hvorover Regnskab

bliver at føre under Regnskabet for den almindelige Skolefond, hvorhos det

tillades, at Renterne af bemeldte Fond efter Direktionens Bestemmelse maa
uddeles til Understøttelse for trængende og værdige studerende ved Kjøben-

havns Universitet.
(Univ. Arkiv.)

1831.

Marts 11. Kgl. Resol., hvorved som almindelig Regel fastsættes, at naar en

Professor consistorialis af et af Universitetets 4 Fakulteter i vedkommende

Dekani vedvarende Forfald, saasom Sygdom, Bortrejse eller andre lignende,

eller i Tilfælde af hans dødelige Afgang, fungerer som Prodekanus, skal han

være berettiget til den halve Del af de Indtægter, som falde i hans Funk-

tionstid , efter Fradrag af de Udgifter , som falde i samme Tidsrum , og at

den anden Halvdel af Dekanatets overskydende Indtægter maa tilfalde enten

den, i hvis Sted Prodekanus fungerer, eller dennes Arvinger eller Bo.*)

(Univ. Arkiv.)

*) Selmers akad. Tid. f. 1834 S. 270—72. Universitetsdirektionen havde i dens over

Sagen nedlagte Forestilling ytret folgende: »Blandt de uvisse Indtægter, som
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Kane. Skr. til Kancelliets Kasserer, at ingen Embedsbestalling maa April 2.

udleveres, forend Testimonium publicum er forevist.

Da den kongelige Direktion for Universitetet og de lærde Skoler har tilmeldt

Kancelliet, at Konsistorium ved Kjobenhavns Universitet har fort Anke over, at det Testi-

monium publicum, som enhver Kandidat, i Folge Univ. Fund. af 7 Maj 1788 Kap. IV

§ 6, skal være i Besiddelse af, forend han kan faa Bestalling til noget gejstligt eller

verdsligt Embede, sædvanlig ikke loses af juridiske og medicinske Kandidater,

saa skulde man, efter Direktionens derpaa grundede Begjæring, herved an-

mode Hr. Kancellisekretæren om at drage Omsorg for, at de Embedsbestal-

linger, som herigjennem udfærdiges, herefter ikke udleveres, forend den

vedkommende har forevist det befalede, af Konsistoriums Sekretær udstedte,

Testimonium publicum , for saa vidt han som Kandidat maatte være pligtig

at lose et saadant.
(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

tilkommer Professorerne af det filosofiske Fakultet her ved Universitetet, ere

ogsaa Indtægterne af Dekanatet, hvilket i Folge Reskr. 18 Juli 1817 § 9 aarlig

omskifter mellem de 6 ældste Professores ordinarii af dette Fakultet. Det har

oftere været Tilfældet, at en Professor i Lobet af Dekanatsaaret er ved Deden

afgaaet, og Forretningerne have da maattet besorges af en Prodekanus, hvilket

ogsaa er blevet nødvendigt, naar Sygdom eller andet Forfald har hindret

Dekanus i selv at fungere. I saadanne Tilfælde bor Prodekanus have en Godt-

gjorelse, men derom savnes hidtil en Lovbestemmelse. I Reskr. 18. April 1732 § 3

ere disse Indtægter betragtede som et billigt Supplement til det filosofiske Fakultets

Medlemmers ringere corpora academica, eller som en Del af deres Lønning; men

da saadant Hensyn til det filosofiske Fakultets ringere Kaar, efter den nu ind-

ferte Indretning, i Folge hvilken alle Professorer lonnes med faste Pengegager,

ikke længer kan haves, fordi disse Professorer gageres ligesom andre, og da be-

meldte Synsmaade, efter hvilken Oppeberselen af Dekanatsindtægterne skulde

være at betragte som Erstatning paa engang for en ringere Embedsindtægt i de

foregaaende fem Aar, kun da vilde være passende, naar enhver Professor først

kunde opnaa Dekanatet i det sjette Aar efter sin Indtrædelse i Konsistorium,

men ikke stemmer overens med den hidtil iagttagne Regel, i hvis Følge den

indtrædende Consistorialis i denne Henseende altid tager samme Tour, som

vilde have tilfaldet den afgaaende Professor, i hvis Sted han indtræder i Konsi-

storium, alt saaledes som af Direktionen i en anden allerunderdanigst Forestilling

af Dags Dato er forklaret, saa skjønner Direktionen ikke rettere, end at Dekanats-

indtægterne nu ere at betragte som Vederlag for de Forretninger, som paaligge

Dekanus. Men under denne Forudsætning formener Direktionen , at det i sig

selv er billigt, og med Lovgivningens øvrige Bestemmelser, f. Ex. PI. 23 April

1813 og 14 Sept. 1830, mest overensstemmende, at Dekanatsindtægterne i det

oven nævnte Tilfælde deles mellem Prodekanus og Dekanus eller dennes Bo

saaledes, at enhver faar Halvdelen af de Indtægter, som forefalde, medens Prode-

kanus fungerer, efter at de i samme Tid forefaldende Udgifter ere fradragne Ind-

tægterne. Denne Regel have ogsaa de. fleste af Konsistoriums Medlemmer ind-

stillet til at gjores gjældende for Fremtiden, endskjønt en gammel Vedtægt, som

i fiere Tilfælde befindes at have været fulgt, medførte, at en Prodekanus, uden

Hensyn til Længden af den Tid, i hvilken hans Funktioner varede, skulde nejes

med Halvdelen af Dekanatets Indtægter, og paa den anden Side en afdod Dekani

Bo være uberettiget til nogen Del af de Indtægter, som faldt efter hans Dødsdag-

I Overensstemmelse hermed havde derfor Universitetsdirektionen gjort den aller-

underdanigste Indstilling, som af Ils. Majestæt ved den ovenstaaende Resolution

blev bifaldet.«

Algr. Ussings Reskr. Sml.)
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Juli 9. Kgl. Resol. , hvorved bifaldes , at det thcologiske Fakultet ved Kjø-

benhavns Universitet bemyndiges til at antage en Læge for de af Regenscns

Alumner, hvis Sygdomstilfælde ikke ere af den Beskaffenhed, at de bør ind-

lægges paa Hospitalet, samt at en saadan af bemeldte Fakultet antagen Læge

maa tilstaas et Honorar af 100 Rbd. Sølv aarlig af Kommunitetets Kasse.

(Theol. Fak. Kopibog.)

Avg. 5. Plakat ang. Indgreb i det Kjøbenhavns Universitet forundte ude-

lukkende Privilegium paa Almanakens Udgivelse.

Da det er fundet, at de Bestemmelser, som hidtil ere givne til Betryggelse for

det Universitetet i Kjøbenhavn forundte udelukkende Privilegium paa at forsyne Konge-

riget med Almanaker, ikke i alle Dele svare til deres Hensigt, saa har Kongen, i Over-

ensstemmelse med det fra Universitetets Side desangaaende ytrede Ønske, fundet for godt

at ophæve foranforte Bestemmelser, og i Stedet derfor befalet som følger:

1) Naar nogen gjør Indgreb i Universitetets oven nævnte Privilegium,

være sig ved her i Riget at indføre eller forhandle fremmede Almanaker,

eller ved uden Universitetets Tilladelse at trykke nogen Almanak, skal han i

Stedet for den hidtil paabudne højere Bod udrede en Mulkt af 20 til 200

Rbdlr. Sølv, hvorhos de Exemplarer, hvormed den paagjældende antræffes,

blive at konfiskere, og han end videre at anse med en Tillægsmulkt af 1U
Rbdlr. for hvert saadant Exemplar. Halvdelen af Bøderne saa vel som af

de konfiskerede Exemplarer tilfalder den, til hvem Universitetet har bortfor-

pagtet Almanakens Udgivelse, og den anden Halvdel det astronomiske Obser-

vatorium i Kjøbenhavn. 2) Det skal paaligge samtlige Politiøvrigheder at

have nøje Tilsyn med, at der ej gjores Indgreb i foranførte Universitetets

Privilegium. 3) Alle Sager angaaende Indgreb i det tit nævnte Privilegium

blive at behandle ved Politiretterne.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Avg. 16. Bekj. fra Univ. og Skole-Direkt. (Resol. 22. Juli) ang. nøjere Be-

stemmelser for Erlæggelsen af Honoraret for private Forelæsninger ved Kjø-

benhavns Universitet.

Kongen har resolveret saaledes: 1) Det ved Univ. Fund. 7. Maj 1788

Kap. I. § 12 anordnede Honorar for de private Forelæsninger, som holdes af

Universitetslærerne foruden den offentlige Forelæsning, enhver af disse er

pligtig at holde i hvert akademisk Kursus, skal herefter, i Overensstemmelse

med Fundatsen, betales forud af de studerende, som melde sig til at hore

Forelæsningerne. 2) Dette Honorar erlægges til en Kvæstor, som antages

og lonnes af Universitetslærerne. 3) Til enhver privat Forelæsning modtager

Kvæstor fra vedkommende Docent en paa denne Forelæsning lydende Liste,

paa hvilken de studerende, som agte at høre Forelæsningen, have egenhæn-

dig at tegne deres Navne, hvorved de til Kvæstor erlægge det fundatsmæs-

sige Honorar, for saa vidt de ikke af vedkommende Docent ere, efter følgende

§ 5, fritagne for Honorars Erlæggelse. For det erlagte Honorar har Kvæstor

at meddele den vedkommende en Kvittering. 4) Fjorten Dage efter Fore-

læsningernes Begyndelse har Kvæstor at aflægge Regnskab for de oppebaarne

Summer ved at tilbagelevere til vedkommende Docenter de modtagne Lister

og til enhver at udbetale det ham tilkommende Honorar. 5) De, som paa
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Grund af Uformuenhed ønske sig fritagne for at erlægge Honorar, have Avg. 16.

desangaaende, i det seneste 8 Dage for Forelæsningernes Begyndelse, at hen-

vende sig til vedkommende Docent med de i Universitetsfundatscn befalede

Testimonier, da Docenten derefter udsteder et Bevis, som bliver at forevise

Kvæstor, naar vedkommende hos ham tegner sig paa Forelæsningslisten. G)

De Docenter, som ved Sygdom eller andet Forfald hindres fra at fuldføre

det anmeldte Kursus, ere forpligtede til, mod det allerede oppebaarne Honorar,

at tilendebringe dette i det næst paafølgende Semester. 7) Disse Bestem-

melser træde i Kraft med det akademiske Aar, som begynder med 1. Nov.

1831; dog forbeholdes vedkommende Docenters Ket til de studerende, som

allerede have hørt private Forelæsninger, uden derfor at have erlagt det an-

ordnede Honorar.
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Univ. og Skole -Direkt. Skr. til Konsistorium, at Skrifter af viden- Avg. 27.

skabeligt eller æsthetisk Indhold, som vel indeholde en Almanak, men hvilken

i Følge Skriftets Natur maa anses som den uvæsentlige Del af Skriftets

Indhold, undtages fra det almindelige Forbud mod andre Almanaker end

dem, der udgives af Kjøbenhavns Universitet. Direktionen anser det derfor

for hensigtssvarende, at det blandt de Vilkaar, under hvilke Almanakens Ud-

givelse paa visse Aar bortforpagtes, udtrykkelig bestemmes, at Forpagteren

skal være uberettiget til at anholde Skrifter af oven nævnte Slags, samt at

det i Tilfælde, hvor der kunde være Tvivl om Skriftets Beskaffenhed, skal

bero paa Konsistoriums Beslutning, om Forpagteren maa anlægge Sag mod
vedkommende eller ikke. Ligeledes finder Direktionen det passende, at der

i Stedet for de hidtil sædvanlige Vejrspaadomme meddeles i Almanaken en

Tabel, som paa en kort og let fattelig Maade giver Hovedresultaterne af

Vejriagttagelserne, ved for en Række af 50 Aar eller mere at vise Karakteren

af hvert Aar og dets fire Aarstider.

(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det theologiske Fakultet ang. en Sept. 24.

Fribolig paa Regensen for en ældre Akademikus, der i Provstens Forfald

skal fungere som Viceinspektør.

Pifter hvad af det theologiske Fakultet i Skrivelse af 30. Juni d. A. er forklaret

og indstillet, giver Direktionen sit Samtykke til,

at den af tvende Værelser bestaaende Beboelseslejlighed paa Regenscn, som

tillige med frit Brænde har været nu afdøde Underbibliothekar ved Univer-

sitetsbibliotheket Prof. O. Bloch indrømmet, fremdeles maa, i Lighed med,

hvad hidtil har været Tilfældet, anvendes for en ældre, værdig og duelig

Akademikus, som vil have at overtage den Forpligtelse, i Regensprovstens

Forfald som Viceinspektor at føre Opsynet med den daglige Orden paa Re-

gensen. Hvad derimod angaar det Forslag, at de 66 Rbdlr. r. S., som Prof.

Bloch oppebar fra Kommunitetets Kasse, maatte nu anvendes som Løn for den

fer ommeldte Viceinspektor, da kan Direktionen, efter at det senere er oplyst,

at disse 66 Rbdlr., som Prof. Bloch i anden Egenskab tillagte, ikke ved

hans Død ere blevne disponible for dette øjemed, og at derfor en Lon af

66 Rbdlr. r. S. for en Viceinspektor vilde blive en ny Udgift for Kommuni-
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Sept. 24. tetets Kasse, ikke anse sig bemyndiget til at samtykke i dens Udredelse,

ligesom den ej heller skjønner rettere, end at den frie Bolig med Brænde

vil være tilstrækkelig Godtgjørelse for de Forretninger, som Viceinspektor

vil have at udfore, og som i Regelen ikke kunne antages ofte at ville fore-

falde. Valget af en saadan Viceinspektor vil Direktionen i øvrigt have over-

ladt til det theologi ske Fakultet; dog vil man, hver Gang Valg er sket, derom

forvente Indberetning.
(Theol. Fak. Kopibog.)

Nov. 26. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det theologiske Fakultet, hvori

Direktionen, da den med det theologiske Fakultet finder, at den Læseanstalt,

som en Del af Regensens Alumner have anholdt om Tilladelse til at maatte

oprette, vil kunne blive til Nytte for de deri deltagende studerende, efter

Fakultetets Forslag bevilger: at den af tre Værelser bestaaende Beboelses-

lejlighed Nr. 4 i 2den Gang i Regensen maa indrømmes til Lokale for

denne Læseanstalt; at den fornødne Indretning af dette Lokale, navnlig

Borttageisen af et Skillerum mellem de to Værelser, maa ske for Kommuni-
tetets Regning; at ligeledes af Stiftelsens Kasse maa anvendes et Belob af

indtil 142 Rbdlr. Sedler til Anskaffelse af de i et medfulgt Overslag om-

meldte Inventarier, mod at de forblive Stiftelsens Ejendom; samt endelig, at

det til Beboelseslejligheden hidtil henlagte Brændedeputat maa forøges til

det dobbelte eller til 3 Favne aarlig. Fakultetet anmodes derhos om at

tage den af vedkommende studerende affattede Plan for Læseanstalten under

nærmere Overvejelse og i Forening med Regensprovsten paase den hensigts-

mæssige Udførelse af den endelig udfærdigende Plan, af hvilken Direktionen

ønsker at modtage Afskrift. *)

(Theol. Fak. Kopibog.)

Dec. 23. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at Udgivelsen af den danske Almanak

maa, naar den derom nu gjældende Forpagtningskontrakt med Udgangen af

Aar 1832 udløber, overdrages til Direktør Jens Hostrup Schultz for 10 Aar,

fra 1. Januar 1833 at regne, mod at han svarer i aarlig Afgift til Univer-

sitetet 3200 Rdl. Sølv, Halvdelen i hver 11. Juni og 11. December Termin,

hvilken Afgift tilfalder det astronomiske Observatoriums Fond, hvorhos han

desuden erlægger 200 Rdl. Sølv aarlig i Honorar for Almanakens Beregning

og 500 Rdl. aarlig til Etatsraad, Professor Schumacher for Beregningen af

de efemeridiske Tabeller, som besørges udgivne fra det kongelige Søkort-

Arkiv. Derhos bestemmes, at det i den Forpagtningskontrakt, som i Over-

ensstemmelse med forestaaende bliver at oprette med bemeldte Direktør

Schultz, skal gjøres ham til Pligt at lade Almanaken sælge her i Staden til

en Pris af 6 Rbsk. Sølv for hvert hæftet Exemplar, og uden for Kjøben-

havn for 8 Rbsk. Sølv for hvert hæftet Exemplar, hvilke Priser blive at

paatrykke Almanaken. I Henseende til saadanne videnskabelige, æsthetiske

og andre Skrifter, i hvilke en Almanak eller Kalender findes aftrykt, tillades,

at saadanne Skrifter maa herefter, uden Paatale af Almanakforpagteren, fra

fremmede Steder trykte indføres og sælges, saafremt det findes, at den i

*) Selmers akad. Tid. f. 1834 S. 188—89.



145 1831.

Skriftet indeholdte Almanak eller Kalender udgjør den mindst betydelige Dec« 23.

eller væsentlige Del af Skriftet, og skal det, i Tilfælde af Tvivl om saadan

Skriftets Beskaffenhed, tilkomme Direktionen for Universitetet og de lærde

Skoler at afgjore, om det bor tillades Almanakforpagteren at lade Skriftet

anholde og Sogsmaal anlægge mod vedkommende eller ikke. Disse Be-

stemmelser blive, tillige med de i PI. 5. Avg. 1831 indeholdte Forskrifter,

at trykke foran den for hvert Aar udkommende Almanak. I Henseende til

de hidtil i Alm anaken indrykkede Angivelser angaaende Vejrliget og Luftens

Temperatur, overlades det Universitetet herefter, i Fald samme linder det

tjenligt, da enten ganske at udelade af Almanaken bemeldte Angivelser, eller

i dets Sted at meddele i Almanaken en og anden Efterretning angaaende

Vejrliget og Luftens Beskaffenhed, som kunde medføre et Slags Interesse for

det offentlige ved Sammenligning med foregaaende Aaringers Vejrligt og

Lufttemperatur.
(Univ. Arkiv.)

1832.

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium. Da tvende Læger, Jan. 14.

der havde konkurreret om en ledig Lærerpost i Farmakologi og Medicina

forensis, havde ønsket at ledsage deres Prøveforelæsninger, som de agtede

at udgive i Trykken, med Censorernes Dom over samme, anholdt de hos

Direktionen om at erholde denne udleveret. Direktionen fandt det imidlertid

ikke passende at Censorernes Dom, der alene var affattet for gjennem Kol-

legiet at forelægges Kongen, paa anden Maade benyttedes, og tilkjendegav

Konsistorium, at deres Begjæring ikke kunde opfyldes. *)

(Univ. Arkiv.)

Forordning, indeholdende Bestemmelser om Aflevering af Exemplarer Jan. 20.

af udkommende Skrifter m. v. til det store kgl. Bibliothek og til Univer-

sitetsbibliotheket.

Eftersom det er befundet, at de i Frd. 19. Jan. 1821 indeholdte Forskrifter an-

gaaende Friexemplarers Aflevering til det store kgl. Bibliothek og til Kjobcnhavns Univer-

sitetsbibliothek af trykte Skrifter og Kunstværker, for saa vidt den i de ældre Anordninger

Trykkerne paalagte Forpligtelse til slig Aflevering derved gik over paa Forlæggerne, ikke

have svaret til den Hensigt, hvori Bibliothekernes Foresatte havde derpaa andraget, saa

har Kongen fundet for godt om denne Gjenstand at udgive en ny Anordning, hvorved hin

Forpligtelse atter paalægges Bogtrykkerne, men i ovrigt den storste Del af de Bestcm-

neiser, som oven nævnte Anordning indeholdt, optages med den Modifikation, som hin

Forandring forer med sig. I Overensstemmelse hermed bydes og befales, som folger:

1) Den Forpligtelse, som Frd. 19. Jan. 1821 har paalagt enhver, paa

hvis Forlag eller Bekostning et Skrift udkommer, til at aflevere Friexem-

plarer af samme til det store kgl. Bibliothek samt til Kjøbenhavns Univer-

sitctsbibliothek, skal for Fremtiden paahvile den Bogtrykker, i hvis Officin

Skriftet trykkes. I det Tilfælde , at Skriftet trykkes i forskjellige Officiner,

skal det være Pligt for den Bogtrykker, i hvis Officin et Bind sluttes, at

aflevere Exemplarer af det hele Bind; i hvilken Henseende det bliver lians

*) Selmers akad. Tid. f. 1833 S. 144.

Normer f. Univ. 11. l'J
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Jan. 20. Sag, ved at paatage sig Trykningen af det, som staar tilbage, at serge for

at komme i Besiddelse af de fornødne Exemplarer af det, der tidligere er

trykt. I øvrigt vil det, skjønt Bibliothekerne have at holde sig til Bog-

trykkerne for de dem tilkommende Friexemplarer , dog altid være paa ved-

kommende Forlæggeres Hegning Afleveringen sker, saa at Bogtrykkerne til-

bageholder disse Exemplarer i det Oplag, som Forlæggeren har bestilt og

bekostet. 2) Fornævnte Forpligtelse beholder i øvrigt i et og alt det Omfang,

som oven nævnte Forordning havde givet samme, saa at begge oven nævnte

Bibliotheker erholde Friexemplarer saa vel af de Skrifter, der trykkes i selve

Danmark, som af dem, der udkomme i Island og Kolonierne; ligesom og ej

alene Aviser og Ugeblade, men og Kataloger over Bøger, Kobberstykker,

Stentryk og deslige, samt over Mønt-, Kunst- og Naturalie-Kabinetter frem-

deles lige saa vel leveres til Universitetsbibliotheket , som til det store kgl.

Bibliothek; hvorimod andre Kataloger, Avktionsplakater og Bryllups- eller

Begravelsesvers vedblive at være undtagne fra Aflevering til Bibliothekerne.

Saa bliver der og fremdeles, som hidtil, af alle de trykte Sager, der saaledes

skulle afleveres til Bibliothekerne, at afgive to uindbundne Exemplarer til det

store kgl. Bibliothek, det ene paa Skrivpapir, og til Universitetsbibliotheket

et ligeledes uindbundet Exemplar, der skal være paa Skrivpapir. 3) Med

Hensyn til Kort, Kobbere, Stentryk og andre Kunstværker af lige Natur bør,

hvad enten saadanne udkomme særskilt, i hvilket Tilfælde alene to Exempl.

blive at aflevere til det store kgl. Bibliothek, eller de henhøre til et udgivet

Skrift, i hvilket Tilfælde Universitetsbibliotheket ogsaa fremdeles er berettiget

til at fordre Friexemplarer, Forpligtelsen til disses Aflevering herefter paa-

hvile vedkommende Kobberstikker eller Lithograf; med mindre, i det sidst

anførte Tilfælde, Kobberstikkeren eller Lithografen forvisser sig om, at de

befalede Exemplarer af bemeldte Kunstværker, i Forbindelse med det Skrift,

hvortil de høre, indsendes af den Bogtrykker, i hvis Officin Skriftet er trykt;

ligesom og i øvrigt, med Hensyn til de her omhandlede Gjenstande, For-

holdet mellem Kunstneren og den, der har bestilt og bekoster Arbejdet,

bliver det samme, som i Slutningen af § 1 er bestemt i Henseende til Bog-

trykkeren og den, der lader et Skrift trykke. 4) I Kjøbenhavn skulle ved-

kommende Bogtrykkere, Kobberstikkere og Lithografer i Begyndelsen af hvert

Aars Januar og Juli Maaneder til bemeldte Bibliotheker indsende de be-

falede Friexemplarer af de Artikler, som i Løbet af det næst foregaaende

Halvaar af dem ere trykte, tillige med to enslydende Designationer over

samme, af hvilke de erholde den ene tilbage med Kvittering fra vedkom-

mende Bibliothek. 5) Uden for Kjøbenhavn skal Afleveringen ikke ske ved

direkte Indsendelse til Bibliothekerne, men derimod, som hidtil, her i Riget

til vedkommende Amtmænd, paa Island til Stiftamtmanden, og i Kolonierne

til vedkommende Regering, hvorefter Exemplarerne besørges indsendte paa

den i Frd. 10. Jan. 1781 bestemte Maade. I øvrigt gjælde de samme
Regler, som for Kjøbenhavn ere fastsatte; og have øvrighederne at paase,

at Bogtrykkerne og andre vedkommende opfylde den dem efter denne An-

ordning paahvilende Pligt. 6) Naar en Bogtrykkers, Kobberstikkers eller

Lithografs Bo kommer under Opbud eller Fallit, skulle Bibliothekerne være

berettigede til af Boet at reklamere de dem tilkommende Exemplarer, som
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deres Ejendom. 7) Den Bogtrykker, Kobberstikker eller Lithograf, som ikke Jan. 20.

inden den i § 4 foreskrevne Tid afgiver den befalede Designation, skal bøde

4 Ebdlr. Solv for hver Maaned, han forsommer denne Pligts Opfyldelse.

Den Bogtrykker, som befindes at have forsveget eller udeladt noget Skrift,

som i hans Officin er trykt, skal bøde 2 Mk. Sølv for hvert Ark, et saa-

dant Skrift indeholder, naar det er under et Alfabet, 10 Kbdlr. Sølv for

hvert Skrift, som er et Alfabet og derover indtil to Alfabeter, og saa frem-

deles 10 Rbdlr. Sølv for hvert Alfabet. For Overtrædelser af denne Anord-

ning, som ikke kunne indbefattes under foranførte Bestemmelser, kan Retten

paalægge forholdsmæssige Bøder efter Sagens Beskaffenhed. 8) Alle Sager,

som maatte opstaa i Anledning af Overtrædelse af denne Anordning, skulle

behandles som Politisager, og de Mulkter, som maatte idømmes nogen, til-

falde vedkommende Politikasse.

(Schous Forordn.)

Kgl. Resol. , hvorved fastsættes, at herefter aarlig maa udsættes en Jan. 27.

Prisopgave i den orientalske Literatur, samt at Besvarelserne af Opgaverne i

dette Videnskabsfag blive at indlevere inden 1. Decbr. i det Aar, i hvilket

Opgaven er udsat.
(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium ang. at det bør for- Marts 3.

blive ved Regelen i Fund. 7. Maj 1788 Kap. VI. § 2 Nr. 5.

Ved Skrivelse af 14. f. M. har Konsistorium indsendt et Forslag fra Prof. Sibbern

som Efor for Collegium Mediceum, der gaar ud paa, at den i Univ. Fund. 7. Maj

1788 Kap. VI. § 2 Nr. 5 foreskrevne, men i en Kække af Aar ikke overholdte, Bestem-

melse om, at den Tid, i hvilken en studerende har nydt Plads paa Regensen, skal, naar

han derefter maatte erholde Bolig paa et af Kollegierne, afkortes ham i den Tid, han efter

disses Fundatser ellers vilde være berettiget til at nyde saadan Bolig, maatte igjen sættes

i Kraft; men Konsistorium har derhos fundet det passende at andrage paa en Forandring

i bemeldte Bestemmelse, saaledes at det maatte tillades de studerende, som have haft

Regensen i 3 Aar, lige fuldt at nyde Plads paa de øvrige Kollegier i 3 Aar, og at

Konsistorium maatte være bemyndiget til at forlænge den sidst nævnte Tid indtil 5 Aar

for enkelte særdeles duelige Kandidater.

Da det imidlertid, naar tilbørligt Hensyn tages til det store Antal af

trængende studerende, til hvis Understøttelse Universitetet og dermed i For-

bindelse staaende Fonds ikke ere tilstrækkelige, ikke synes tilraadeligt at

søge udvirket en allerhøjeste Bestemmelse, i Følge hvilken studerende, der

have opnaaet akademisk Beneficium, skulde vedblive at nyde dette i længere

Tid, end Fundatsen foreskriver, og saaledes ogsaa vedblive i længere Tid at

optage Pladsen for andre dertil ikke mindre kvalificerede, maa Direktionen

anse det for rigtigst, at det forbliver ved Universitets-Fundatsens Forskrift,

med hvis Overholdelse man saaledes maa have d'Herrer Kektor og Profes-

sorer anmodede om at have nøje Indseende. Dog finder Direktionen med
Hensyn til de studerende, der allerede nu have Plads paa noget af Kolle-

gierne, det billigt, at der ikke strax sker nogen Forandring i den hidtil

fulgte Fremgangsmaade; kun at alt er bragt i behørig Orden til Udgangen
af Aaret 1833.

(Univ. Arkiv.)

19*
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Sept. 8. Bekj. fra Univ. og Skole-Direkt. (Resol. 31. Avg.) ang. nærmere Be-

stemmelser i Henseende til Examen artium ved Kjøbenhavns Universitet:

§ 1. De skriftlige Udarbejdelser til Examen artium ved Kjøbenhavns

Universitet skulle herefter indskrænkes til følgende: a) en latinsk Stilprøve,

til hvilken det tillades Examinanden at medbringe og afbenytte en for samt-

lige Examinander forud bestemt dansk-latinsk Ordbog; b) en dansk Over-

sættelse af et Stykke i et eller andet latinsk Værk, som ikke forud har

været Gjenstand for Skoleundervisningen , og hvori ikke forekomme usæd-

vanlige Udtryk og Talemaader, indviklede Konstruktioner, fjærne Hentyd-

ninger, eller andet, som gjør det vanskeligt at fatte Meningen. Til denne

Oversættelse maa ingen Ordbog benyttes; c) Besvarelse af en Opgave i den

kristelige Religionslære; d) Besvarelse af en Opgave i enten den ældre eller

den nyere Verdenshistorie. Og blive begge sidst nævnte Udarbejdelser (c og d)

derefter at bedomme med Hensyn til Sproget og Stilen paa den ved kgl.

Resol. 7. Avg. 1818 foreskrevne Maade, hvornæst de afgives til Examina-

torerne i Religion og Historie, for at disse kunne tage passende Hensyn paa

samme ved Bestemmelsen af den Karakter, som efter den mundtlige Prøve i

Religionslære og Historie bliver at tildele Examinanden. § 2. Dersom en

Examinand gjør sig skyldig i ulovligt Forhold, ved, under den skriftlige

Prøve, enten at benytte sig af en andens Hjælp, eller ved at give Hjælp til

andre, eller ved at benytte andre utilladte Hjælpemidler, eller ved at vise

Ulydighed mod Opsynsmændene, da bliver han, saaledes som ved Frd. 22.

Marts 1805 § 14 er foreskrevet, at afvise fra Examen for den Gang. Dog

bemyndiges Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler til, i Tilfælde

at indtræffende særdeles Omstændigheder maatte med Hensyn til den be-

gangne Forseelses Beskaffenhed og Grad give Anledning til en Undtagelse

fra foranførte Bestemmelse, da at tilstede den vedkommende, efter derom

indkommet Begjæring, at underkaste sig en ny Prøve i alle de for Examen

artium nu anordnede skriftlige Udarbejdelser, ved hvilken bliver at forholde i

alle Maader efter de ellers i saa Henseende foreskrevne Regler. Men der-

som nogen, efter at være, formedelst misligt Forhold, afvist fra en skriftlig

Prøve, gjør sig skyldig i en lignende Overtrædelse under en ny Prøve, da

bliver Adgang til Examen artium ikke at tilstede ham førend til den Tid i

det næste Aar, da den sædvanlige Examen artium holdes. § 3. Den extra-

ordinære Examen artium for dem, som ved Sygdom bevislig have været for-

hindrede fra at indstille sig til Examen i rette Tid, samt for de Islændere,

der ankomme her til Staden saa sildig, at de ikke kunne underkaste sig

Examen artium paa den sædvanlige Tid, skal holdes mellem den 17. og 22.

Dec. § 4. Foranstaaende Bestemmelser skulle træde i Kraft ved den Exa-

men artium, som holdes i dette Efteraar.
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Sept. 13. Kgl. Resol., hvorved det paalægges Direktionen for Universitetet og

de lærde Skoler saa vel nu allerunderdanigst at oplyse, hvorledes det paases,

at der ved hvert af Fakulteterne i det Biennium eller Triennium, der sæd-

vanlig anvendes som Forberedelse til Embedsexamen , holdes Forelæsninger
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over samtlige de Discipliner, hvori do, der underkaste sig bemoldtc Examen, Sept. 13.

provos, saa og herefter aarlig at indsende allerunderdanigst Beretning

om , hvorvidt de i Lektionskatalogen anmeldte Forelæsninger virkelig ere

blevne holdte.

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol. , hvorved Hs. Maj. Kongen tilkj endegiver, at han med Dcc. 25.

særdeles allerhøjeste Tilfredshed har set den Iver og gode Orden, hvormed

den ved Reskr. 21. Juni 1811, til at bestyre de den afbrændte Frue Kirkes

Opforelse i Almindelighed vedkommende Sager allernaadigst nedsatte Kom-
mission har udfort det samme saaledes overdragne Hverv. Det bifaldes

derhos allernaadigst, at Kommissionen nu aftræder og afleverer bemeldte

Kirkebygning til Kjobenhavns Universitet, tillige med den kontante Behold-

ning, som haves saa vel af de til Bygningsarbejdet selv som til Forrentning

og Afbetaling af optagne Laan bestemte og under Kommissionens Bestyrelse

staaende Midler, samt den Kirkens Bygningsfond tilhorende 2 p. c. rente-

bærende Panteobligation paa 4800 Rbdlr. Sølv, hvilken samlede Beholdning,

der — efter Fradrag af 5000 Ebdlr. Sedler af Rente- og Afdragfondens Be-

holdningsbelob, som forbeholdes, for, i Forening med den herefter indkom-

mende Afgift af Klubber og dramatiske Selskaber og af Lig, som begraves

paa Kirkegaardene i Kjobenhavn, samt Halvdelen af den paabudne Afgift af

Brænde, som indfores til Kjøbenhavn, udelukkende anvendes til dermed at

afgjore herefter forfaldende Renter og Afdrag paa de til Kirkebygningens Fuld-

forelse optagne Laan, overensstemmende med de derfor udstedte Obligationer,

— samt ligeledes efter Fradrag af 400 Rbdlr. Sølvmønt og 400 Rbdlr. Sedler

af Bygningsfondens Beholdning, som paa Kommissionens allerunderdanigste

Forestilling er forundt Frue Kirkes borgerlige Værge, Kaptejn Friborg, samt

Universitetets Kasserer og Bogholder, som Gratifikationer for de af dem i

Anledning af Kirkens Gjenopforelse besørgede Forretninger — beløber sig til

12,750 Rbdlr. 93 Sk. Sølvmønt og 17,145 Rbdlr. 60 Sk. Sedler og Tegn,

skal udgjore en egen Fond, hvortil foruden oven nævnte Obligationsfordring

4800 Rbdlr. Sølv, ligeledes skal henlægges Halvdelen af den ved allerhøjeste

Resolution af 19. Maj 1819 befalede Afgift af Brænde, naar den i Overens-

stemmelse med allerhøjeste Resolution af 3. Sept. 1828 tilfolder Frue Kirke

udelt. Denne Fond, hvis Formue, for saa vidt den bestaar i rede Penge,

gjores frugtbringende i offentlige eller Statspapirer og forøges ved Tillæg af

disse Aktivers Renter, bestemmes udelukkende til Udredelse af de Omkost-

ninger, der ville være forbundne med Anskaffelse, Transport og Opstilling af

de Kunstarbejder, som Kirken endnu enten ganske mangler eller ikkun har

i Gipsafstøbning; til at bestride de overordentlige Udgifter, som ved sær-

deles indtræffende Omstændigheder maatte gjores fornødne til Vedligeholdelse

af Kirken og dens Inventarium, for saa vidt den ikke af sine egne Midler

maatte være i Stand til at udrede dem; til at afholde de ved allerhojcste

Resolution af Dags Dato, paa en anden af Kommissionen nedlagt allerunder-

danigst Forestilling, bevilgede Understøttelser af respektive 72 Rbdlr. og 34

Rbdlr. 4 Mk. Sølv aarlig til Tømmersvend Jakob Haller og afdøde Tommer-

svend Isaae Promsgaards Enke, samt endelig til med 100 Rbdlr. Sølv aarlig
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Dec. 25. at honorere en Bygningskonduktor, til hvem det specielle Tilsyn rned Kirkens

Bygning under Overbygningsdirektørens Overopsigt bliver at overdrage.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Dec. 29. Univ. og Skole-Direkt. Skr. , hvorved approberes det af Konsi-

storium gjorte Valg af Prof. Madvig til tillige at være Bibliothekar ved

Universitetsbibliotheket.
(Univ. Arkiv.)

1833.

Jan. 12. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvori samme an-

modes om at foranstalte, at samtlige Universitetslærere ogsaa ved deres

offentlige Forelæsninger lade deres Tilhørere tegne sig paa Lister, for at

disse Lister derefter kunne blive indsendte til Direktionen.
(Univ. Arkiv.)

Febr. 16. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvori samme til-

skrives, at efter at de Forslag til en Indskrift under den ørn, der skal an-

bringes over Hovedindgangen til Universitetsbygningen, som ere fremsatte af

den af Konsistorium udnævnte Komite, have været Hs. Maj. Kongen fore-

lagte, har Allerhøjstsamme allernaadigst erklæret sig for Indskriften: »Coele-

stem adspicit lucem«.*)
(Acta cons.)

Marts 6. Kgl. Resol., hvorved Prisen for de danske Almanaker, som sælges i

Kjobenhavn, bestemmes til det samme Beløb, som ved kgl. Eesol. af 23.

Decbr. 1831 er fastsat for dem, der sælges uden for Kjobenhavn, nemlig 8

Rbsk. Sølv for hvert hæftet Exemplar, mod at Almanakforpagteren bliver

pligtig at levere iVs trykt Ark til hver Almanak, og i øvrigt saaledes, at

Prisen ligesom hidtil paatrykkes Almanaken, hvorhos bestemmes, at ingen

Artikel maa indfores i Almanaken uden Konsistoriums Samtykke.

(Kons. Kopibog.)

Sept. 14. Kgl. Resol., hvorved, i Betragtning af de særdeles Omstændigheder,

allernaadigst tillades, at cand. philos. N. N. , uagtet Bestemmelsen i Univ.

Fund. 7. Maj 1788 Kap. VI. § 2 Nr. 5, maa nyde Plads paa Borcks Kolle-

gium i 5 Aar, herunder dog indbefattet den Tid, i hvilken han allerede

har været Alumnus, eller indtil han i Løbet af disse 5 Aar maatte er-

holde nogen Ansættelse. **)

(Univ. Arkiv.)

Okt. 19. Kane. Skr., ved hvilken blandt andre Anordninger PI. 5. Avg. 1831

ang. Indgreb i det Kjøbenhavns Universitet forundte udelukkende Privilegium

paa Almanakens Udgivelse udvides til ogsaa at gjælde for Færoerne.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

*) Komiteen (J. Moller, Engelstoft, Clausen, Hohlenberg, Madvig) havde bragt to

andre Inskriptioner i Forslag, nemlig: »Lucem petit sublimis« og »Sublimia petit«.

**) Den paagjældende havde i 3 Aar nydt Regensbeneficiet og derefter i 5 Aar haft

Bolig paa Valkendorfs Kollegium, og havde nu Plads paa Borcks Kollegium.
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Bekj. fra Univ. og Skole-Direkt. (Kesol. 22 Novbr.) ang. nærmere Dec. 20.

Bestemmelser i Henseende til Præliininærexamen for de studerende, som

uden at underkaste sig Examen artium og Examen philosophicum ved

Kjøbenhavns Universitet, agte ved dette Universitet at indstille sig til Em-
bedsexamen. *)

1) De studerende, som ere blevne immatrikulerede ved et andet Uni-

versitet end Kjøbenhavns, men agte at tage Embedsexamen ved sidst nævnte

Universitet, skulle, saafremt de ønske sig fritagne for at absolvere Examen

artium og Examen philosophicum, underkaste sig ved det filosofiske Fakultet

en Præliminærexamen, til hvilken de dog ikke kunne stedes, naar de ikke

godtgjore at have i det mindste i et Aar bivaanet Forelæsninger ved det Uni-

versitet, hvor de forst ere blevne immatrikulerede, og derefter have ladet sig

immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet. 2) Denne Examen, for saa vidt

nogen dertil melder sig, skal holdes 2 Gange om Aaret, til samme Tid som

de tvende Prøver af den filosofiske Examen; Gjenstandene for Præliminær-

examen skulle være for alle uden Undtagelse: Latin, Græsk, Historie,

Filosofi, Fysik, samt Begyndelsesgrundene i Mathematik og Astronomi, hvor-

til endnu kommer Hebraisk for dem, der agte at underkaste sig theologisk

Embedsexamen, eller Examen for Lærere ved de lærde Skoler; og bliver

denne Præliminærexamen at indrette i Overensstemmelse med, hvad der er

foreskrevet for de tvende første Examina ved Kjøbenhavns Universitet.

3) Ved denne Examen skulle gives de samme Specialkarakterer, som ved

Examen philosophicum, nemlig: Laudabilis, Haud illaudabilis og Non

contemnendus , saaledes at Karakteren Laudabilis kan forhøjes ved Tillæget

præ ceteris; af disse Specialkarakterer skal uddrages en Hovedkarakter af

lige Benævnelse med hine, efter de Kegler, som følges ved Examen phi-

losophicum. 4) De studerende, som have bestaaet i den saaledes anordnede

Præliminærexamen, skulle, for saa vidt de ere fødte i de kgl. Stater, eller

uden for disse i saadanne Forhold, at dem i Følge Lovgivningen tilkomme

Indfødtes Rettigheder, have Adgang til at erholde akademiske Beneficier, den

dem tilkj endte Hovedkarakter i denne Henseende skal agtes lige med den

tilsvarende Hovedkarakter ved Examen philosophicum.«

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

1834.

Kgl. Resol. , hvorved det tillades Kandidat i Lovkyndighed og Me- Jan. 4.

kaniken E. B. Jerichau, uanset Bestemmelsen i Univ. Fund. 7 Maj 1788

Kap. VI. § 2 Nr. 5 at nyde Plads paa Elers Kollegium i 5 Aar, herunder

dog indbefattet den Tid, i hvilken han allerede har været Alumnus paa

dette Kollegium.**)
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved det tillades Dr. phil. ved Universitetet i Got- Jan. 11.

tingen, cand. theol. P. C. Kierkegaard, at holde filosofiske Forelæsninger ved

*) Selmers akad. Tid. f 1«;;:] s. 396 403.

**j Selmers akad. Tid. C 1834 S. 204.
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Jan. il. Kjøbenhavns Universitet , uagtet han ikke ved dette Universitet har er-

hvervet nogen akademisk Grad, hvorimod hans Ansøgning om tillige at

maatte holde theologiske Forelæsninger ikke bevilges.*)

(Univ. Arkiv.)

Febr. l. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvori samme —
der havde anbefalet en Ansøgning fra cand. phil. N. N. om at maatte imma-
trikuleres ved Kjøbenhavns Universitet, uagtet han kun i 6 Maaneder havde

studeret ved Leydens Universitet — svares, at der intet vil være til Hinder

for hans Immatrikulering, da Kesol. 22 Novbr. f. A. (Bekj. 20 Decbr. s. A.),

ikke har gjort nogen Forandring i Henseende til de tidligere Anordninger,

hvorefter enhver, som er immatrikuleret ved et andet Universitet, ogsaa her

kan immatrikuleres , naar han vil studere ved Kjøbenhavns Universitet.

Skulde fornævnte N. N. imidlertid ønske her at tage Embedsexamen , da vil

han, paa Grund af hans kortere Ophold ved Leydens Universitet, behøve

Dispensation fra bemeldte Kesolutions Bestemmelse, førend han kan stedes

til Præliminærexamen , i hvilket Fald Direktionen forventer nærmere An-

dragende herom, hvorhos man da tillige ønsker at modtage Oplysning om
Ansøgerens Herkomst og personlige Stilling.

(Univ. Arkiv.)

Febr. 12. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at Magister J. C. Lindberg maa under-

kaste sig homiletisk og kateketisk Prøve uden forst at besøge Pastoral-

seminariet og deltage i dets øvelser, og at dermed hans Begjæring om at

indtræde i bemeldte Seminarium maa bortfalde.

(Theol. Fak. Kopibog.)

Febr. 27. Kane. Skr. til Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler ang.

at ingen særlige Eegler hos os gjælde for de studerendes Kejser i og uden-

for Landet.**)

Det kgl. Departement for de udenlandske Sager har, ved at tilstille Kancelliet den

i Afskrift medfølgende Skrivelse, som den herværende kongelig preussiske Gesandt har

modtaget fra sit Ministerium, og ved tillige at fremsende den indesluttede Anordning af

3 f. M., betræffende de ved de preussiske Universiteter studerendes Rejser og hvad der

ved Passers Meddelelse til dem er at iagttage, m. m., underrettet Kollegiet om, at den

preussiske Gesandt har ønsket at erholde kommuniceret de her gjældende Forordninger i

samme Henseende, i hvilken Anledning Departementet har anmodet Kancelliet om, for

dets Vedkommende, at sætte Departementet i Stand til at opfylde dette Forlangende.

Idet Kollegiet herved tjenstligst tilstiller den kongelige Direktion for

Universitetet og de lærde Skoler den omtalte Anordning, for at samme, i

Overensstemmelse med det preussiske Ministeriums Begjering i fornævnte dets

Skrivelse, ved Direktionens behagelige Foranstaltning kan vorde bragt til de

herværende studerendes Kundskab, undlader man ikke at tilføje, at man, da

ingen særlige Lovbestemmelser om denne Gjenstand vides her at existere, og

de studerende, i Henseende til de Kejser, som de maatte agte at foretage

enten i eller uden for Landet, ikke ere andre Regler undergivne, end Landets

*) Selmers akad. Tid. f. 1834 S. 89.

**) Selmers akad. Tid. f. 1834 S. 90—92.
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øvrige Undersaatter, agter at meddele det kongelige Departement for de Febr. 27.

udenlandske Sager dette til videre Bekjendtgj oreise for den herværende

preussiske Gesandt; men forinden man saaledes tilskriver Departementet, har

man dog ikke villet undlade at udbede sig velbemeldte Direktions Ytringer

meddelte, om samme derved maatte have noget at bemærke.*)

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Kane. Skr. til den vestindiske Kegering ang. Udvidelse til Vest- April 8.

indien af de for Danmark i Aaret 1831 udgivne almindelige Anordninger og

Bestemmelser.

Hvad den under No. 22 anførte Kane. Plak. af 5

Avg. 1831 angaar, om Indgreb i det Kjøbenhavns Universitet forundte ude-

lukkende Privilegium paa Almanakens Udgivelse, da har man begjæret

Betænkning af den kgl. Direktion for Universitetet og de lærde Skoler an-

gaaende, hvorvidt det maatte anses fornødent, at bemeldte Plakats For-

skrifter udvidedes til at gjælde paa de dansk-vestindiske øer. Bemeldte

Direktion har imidlertid med Kancelliet erklæret sig aldeles enig i, at dertil

ikke er nogen tilstrækkelig Anledning.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Kons. Skr. til Stadshauptmanden om , at den første Svend ved Juli 12.

botanisk Have altid skal have nydt Fritagelse for borgerlig Militærtjeneste.

(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, at Direktionen har Avg. 9.

tilskrevet Kancelliet, at Universitetet vil være villigt til at paatage sig Ud-

givelsen af en særegen, i det islandske Sprog affattet og efter Islands

Lokalitet indrettet Almanak, men at Kancelliet, da deraf maatte følge, at

enhver anden islandsk Almanaks Udgivelse maa være at anse som et Ind-

greb i Universitetets Rettighed, har, førend det nedlægger allerunderdanigst

Forestilling om Udvidelse til Island af PL 5 Avg. 1831, begjæret Underret-

ning, om det kan ventes, at en efter Islands Tarv indrettet Almanak vil

udkomme for Aaret 1836.
(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. ved hvilken Konsistorium anmodes Sept. 6.

om at foranledige, at det i Almanaken for 1836 og fremdeles i de følgende

Almanaker ligesom forhen bliver angivet, naar Maanen er i Perigæum og

naar i Apogæum.
(Univ. Arkiv.)

1835.

Bekj. fra Univ. og Skole-Direkt. ang. hvorledes de Testimonia pauper- Jan. 24.

tatis, som de studerende ved Ansøgninger om akademiske Beneficier have at

fremlægge, skulle være indrettede.**)

*) Da Universitets Direktionen heri erklærede sig enig, tilskrev Departementet onder

20 Marts 1834 Kancelliet det fornødne i Overensstemmelse hermed.

**) Selmers akad. Tid. f. 1835 S. 112-15.

Normer f. Univ. II. 20
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Kongen har bestemt, at enhver studerende ved Kjøbenhavns

Universitet, som herefter ansøger om akademiske Beneficier, bor til Op-
lysning om sin Trang til saadan Understøttelse vedlægge sin Ansøgning

et Testimonium paupertatis, affattet efter hosfølgende Skema. Et saa-

dant Testimonium, der kun er gjældende for et Aar, skal, for at kunne

tages i Betragtning, være forsynet med øvrighedens Paategning, at

intet er den bekjendt, der kan svække Paalideligheden af de Oplys-

ninger, som deri af vedkommende ere indførte. Denne Paategning

bliver at meddele af øvrigheden paa det Sted, hvor Testimoniets Ud-
steder boer, i Kjøbstæderne af Magistraten eller Byfygden, og paa

Landet af Herredsfogden eller Birkedommeren.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)
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Studentens fulde Navn.

Naar og hvorfra han er dimitteret.

Faderens Navn og Stilling, eller, om han
er død, i hvad Stilling han har været, og
i hvilken Stilling Moderen, om hun lever,

nu befinder sig.

Angivelse af Forældrenes uforsørgede Børns
Antal, saa vel som af de Sønner, der enten

opholde sig ved Universitetet paa samme
Tid eller ere satte i lærde Skoler.

Faderens (eller Moderens) faste eller sæd-

vanlige Indkomster i sin Stilling.

Om Faderen ( eller Moderen) er i Besiddelse

af Formue, og i saa Fald, hvor megen.

Om Studenten selv er i Besiddelse af no-

gen særskilt Formue, Arvepart eller desl.

Om han har nogen enten privat eller

offentlig Understøttelse, være sig akade-

misk eller af anden Art.

Anmærkninger.

Af Studenten selv tilføjes, hvad der foruden

de i de foregaaende Rubriker anførte Op- !

lysninger, navnlig med Hensyn til hans egen

Stilling, endnu maatte være at bemærke.
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Kane. Skr. til den vestindiske Regering om, at af de i Aaret 1832 Jan. 31.

for Danmark udgivne almindelige Anordninger og Bestemmelser, blandt

andre Adg. af 20 Jan. 1832 angaaende Forpligtelsen for Bogtrykkere til

uden Betaling at aflevere til det store kgl. Bibliothek 2 Exemplarer af alt

det, som trykkes, vil være anvendelig paa Kolonierne.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det danske Kancelli ang. under Jan. 31.

hvilke Vilkaar Stiftsbogtrykkeriet paa Island kan fritages for at indsende

Exemplarer til Universitetsbibliotheket af paa ny uforandret oplagte Skrifter.

Ved behagelig Skrivelse af 11 Novbr. f. A. har det kgl. danske Kancelli, ved at

tilstille et Andragende fra Forpagteren af Stiftsbogtrykkeriet paa Island, Sekretær N. N.,

derover forlangt Direktionens Betænkning, for saa vidt han anholder om Fritagelse for at

afgive til Universitetsbibliotheket de befalede 2 Exemplarer paa Skrivpapir og 1 Exemplar

paa Trykpapir af de Boger, som oplægges uforandrede paa ny.

Efter at have i denne Anledning brevvexlet med Konsistorium og

indhentet Bibliothekskommissionens Betænkning, skulde Direktionen tjenstligst

melde, at intet haves at erindre mod Forslaget fra Islands Stiftsøvrighed, at

Stiftsbogtrykkeriet fritages for at indlevere nye Exemplarer til Universitets-

bibliotheket af alle uforandrede og uforøgede Oplag af ældre Skrifter for et

Tidsrum af 10 Aar fra det Oplag i samme Bogtrykkeri, hvoraf sidst er ind-

sendt Exemplarer, dog under den Betingelse, at der aarlig indsendes til

Bibliotheket en fuldstændig Fortegnelse over alt, hvad i Bogtrykkeriet er

trykt, med Bemærkning om , hvilke Skrifter der i Følge denne Bestemmelse

ikke indsendes i nye Exemplarer og med Angivelse af det Oplag, hvoraf

Exemplarer sidst ere indsendte. Direktionen tror i øvrigt at burde tilføje, at

saa vel Konsistorium som Bibliothekskommissionen har været enig i, at

Tidsrummet, i hvilket Indlevering af de ommeldte Exemplarer skulde være

ufornøden, vel kunde udvides til 20 Aar, altsaa til 10 Aar længere, end

Stiftsøvrigheden har foreslaaet, mod hvilken Udvidelse Direktionen med Hen-

syn til de Skrifter, som sædvanlig paa ny oplægges fra Stiftsbogtrykkeriet,

Almues- og Opbyggelseskrifter, heller intet finder at erindre.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Kgl. Resol., ved hvilken der tillægges den under 28 Decbr. 1833 Febr. 28.

beskikkede Professor i Historie og de nordiske Antikviteter ved Kjøbenhavns

Universitet, Mag. Velchow, Benævnelse som »Professor Rostgardianus.« *)

(Univ. Arkiv.)

Concl. cons., i Anledning af en Strid mellem tvende Alumner paa Febr. 28.

Elers Kollegium, at stud. med. & chir. X i Henhold til Univ. Fund. 7 Maj

1788 Kap. II § 7 bør forlade Kollegiet inden d. 8 Marts næstkommende,

hvorhos det paalægges Eforus at formane stud. polyt. Y til sindig

Opførsel.

(Acta cons.)

*) Selmers akad. Tid. f. 1835 S. 121.
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April 14. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det medicinske Fakultet om Be-

nyttelsen af Universitetets Anatomikammer, om Udlaan af Præparater fra

Universitetets anthropologiske Museum og om den anatomiske Prosektors

Forhold til Professor anatomiæ.*)

Da der blandt det medicinske Fakultets Medlemmer var opstaaet Meningsulighed

om, hvorvidt Dr. med., Regimentskirurg Stein, som i Vintersemestret havde anmeldt ana-

tomiske Forelæsninger, kunde være berettiget til at benytte Universitetets Anatomikammer

til der at henlægge de Kadavere , han ved Forelæsningerne benyttede , samt hvorvidt det

kunde tillades, at der udlaantes Præparater fra Universitetets anthropologiske Museum til

andre end Fakultetets Medlemmer, og endelig, hvorvidt Fakultetets Prosektor kunde an-

tages at staa i noget umiddelbart Subordinationsforhold til Professoren i Anatomi, eller

den, som beserger hans Forretninger — indstilledes disse Spergsmaal til Direktionens

Afgjorelse.

Direktionen svarede, at da det, efter hvad der af Fakultetets Flertal var

ytret, uden af Mindretallet at være modsagt, maatte forudsættes, at der paa Uni-

versitetets Dissektionsstue var behørig Plads til der at henlægge et Kadaver,

uden at saadant var til Hinder for Brugen af de Kadavere, der skulle benyttes

ved de befalede anatomiske øvelser, fandt den intet at erindre mod, at Regi-

mentskirurg Stein, der som Dr. med. her ved Universitetet var berettiget til at

holde anatomiske Forelæsninger, havde benyttet Dissektionsstuen; og den

maatte derhos, under lige Forudsætning, anse det medicinske Fakultet for

berettiget til i Fremtiden at meddele saa vel Dr. Stein som andre ved Kjø-

benhavns Universitet promoverede Doctores og Licentiati medicinæ, Tilladelse

til at bruge dets Dissektionsstue ved de Forelæsninger, de i Lektionskatalogen

anmelde. — Hvad angaar Brugen af Universitetets anthropologiske Museum,

ansaa Direktionen det for betænkeligt at afvige fra de Bestemmelser, som i

denne Henseende ere givne ved den for samme udfærdigede Fundats, og Ad-

gang til at erholde de der opbevarede Præparater udlaante, vil altsaa alene til-

komme Medlemmerne af det medicinske Fakultet. — At den ved Universitetet

ansatte Professor anatomiæ eller den Professor, til hvem den anatomiske Docents

Partes ere overdragne, er det Medlem af det medicinske Fakultet, som er

Prosektors nærmeste Foresatte, fandtes baade at ligge i Sagens Natur, og

tillige saa utvetydig at være Meningen af den af Fakultetet for Prosektor

udfærdigede Instrux, at det forekom Direktionen unødvendigt herom at føje

noget Tillæg til bemeldte Instrux, idet Direktionen dog overlod til Fakultetet

i denne Henseende at foranstalte, hvad det maatte finde tjenligt.

(Univ. Arkiv.)
•

Maj 9. Gen.-Komm. Koll. Skr. til Kjøbenhavns Fæstnings Stokhuskom-

mission, hvori samme meddeles, at Reskr. 12 Septbr. 1685 og Frd. 30 Apr.

1736 samt Reskr. 23 Jan. 1741 hjemle det kongelige kirurgiske Akademi og

Kjøbenhavns Universitet Ret til Ligene af dem, der som Fanger i Kjøben-

havns Fæstning afgaa ved Døden, og at den Omstændighed, at disse Anstalter

ikke i lang Tid have afbenyttet denne deres Ret, ikke indeholder nogen

Grund til at anse denne tabt for dem. Man maa derfor anmode Kommis-
sionen om at foranledige, at Stokhusinspektøren melder efter Tour det

kirurgiske Akademi og Professor anatomiæ ved Universitetet, naar en Fæst-

*) Selmers akad. Tid. f. 1835 S. 216-18.
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ningsslave or afgaaet ved Døden, for at Kadaveret derefter kan ailcvcres til Maj 9.

deres Dissektionsstue eller Anatomikarnmeret. Dog ligesom herfra bør und-

tages det Tilfælde, at Fangens Dødsmaadc gjør det i retlig Henseende nød-

vendigt, at en Obduktion foretages paa Stedet, saa har man, ved at under-

rette det kirurgiske Akademi og Direktionen for Universitetet og de lærde

Skoler om det foranførte, tillige forbeholdt Prof. N. N., der er Stokhuslæge,

Adgang til paa Anatomikammeret, førend Kadaveret afbenyttes, samme-

steds til anatomisk Brug, at foretage en Obduktion, naar denne inter-

esserer ham som Stokhuslæge og han derom strax underretter ved-

kommende.*)
(Algr. Ussings Reskr. Sml. jfr. Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium om, at Direktionen Maj 12.

paa Grund af de i Almanaken for 1836 indløbne Fejl har anmodet Prof.

Olufsen om at foranstalte det fornødne til, at Almanaken uopholdelig om-

trykkes, samt derhos bemærket, at de hermed forbundne Omkostninger maa

bæres af den, ved hvis Forseelse Fejlene ere indløbne. Endelig er det paa-

lagt Prof. Olufsen saafremt noget Exemplar af den fejlfulde Almanak er ud-

solgt, at foranstalte den omtrykte Almanak forsynet med Bemærkning om, at

det er den rette gjældende Almanak for Aaret 1836. (Acta cons.)

Kgl. Resol. om, at de 1500 Kdlr. Sølv, aarlig, hvilke Etatsraad, Maj 29.

Professor i Astronomien Schumacher hidtil har som Gage oppebaaret af det

astronomiske Observatoriums Indtægter, samt de 500 Rdlr. Sølv aarlig,

hvilke han hidtil, som Honorar for Udgivelsen af de efemeridiske Tabeller,

har erholdt udbetalt af Almanakforpagteren , skulle fra 1 Jan. d. A. og

fremdeles, saa længe indtil Etatsraad Schumacher, efter den ham forbeholdte

Anciennetet, tiltræder sine Forretninger som Professor astronomiæ ved Kjø-

benhavns Universitet, udredes af Gradmaalningsfonden. Oven nævnte 500

Rdlr. Sølv aarlig blive som Følge heraf fra 1 Jan. d. A. af Almanakforpag-

teren at erlægge til Observatoriet under et med hans øvrige Forpagtnings-

afgift, og skal af Observatoriets Indtægter, fra samme Tid, erlægges til den

akademiske Fond aarlig foranførte Sum 2000 Rdlr. Sølv. — — — — —
(Univ. Arkiv.)

Gen.-Komm. Koll. Skr. til Kjøbenhavns Fæstnings Stokhuskom- Juni 20.

mission, hvori samme — der i Anledning af den i Kollegiets Skrivelse af

9 f. M. befalede skiftevise Aflevering af de i Slaveriet afdøde Fangers Lig til

det kirurgiske Akademi og Universitetets Anatomikammer samt den fore-

løbige Anmeldelse derom til vedkommende, havde forespurgt, om denne An-
meldelse, naar den Avtoritet, som staar for Tour til at erholde Liget ud-

leveret, vægrer sig ved at modtage det, fremdeles skal ske for den anden

Avtoritet; om vedkommende, som modtage Ligene, skulle lade disse afhente;

samt om Ligene forinden Udleveringen fra Stokhuset skulle lægges i Kister

— tilkjendegives, at naar den Avtoritet, der staar for Tour til at erholde

Liget, ikke vil modtage det, begraves det fra Stokhuset, samt at Ligene,

c

) Selmers akad. Tid. f. 1835 S. 218-20.
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Juni 20. naar de modtages, blive fra Stokhuset at henbringe i Kister, hvilken Hen-

bringelsc, efter hvad man har bragt i Erfaring, af vedkommende Avtoriteter

ønskes om Morgenen tidlig.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Juni 27. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium ang. at det be-

timelig forud bor anmeldes for Direktionen, naar en Universitetslærer umid-

delbart hos Kongen ansøger om Rejsetilladelse paa en Tid, da han ellers

skulde holde Forelæsninger.

Det har i de senere Aar flere Gange været Tilfældet, at Professorer ved Univer-

sitetet have anmeldt for Direktionen at ville foretage Rejser, hvortil de forud have, uden

at Direktionen har haft nogen Kundskab derom, umiddelbart ansogt og erholdt Hs. Maj.

Kongens Tilladelse. Naturligvis kan der under Forudsætning af den allerhøjeste kongelige

Tilladelse til Rejsen ikke være Spørgsmaal om nogen videre gjennem Direktionen udvirket

Tilladelse, og naar saadanne Rejser foretages paa Tider, hvor ingen akademiske Fore-

læsninger holdes, kan det heller ikke have nogen egentlig Interesse for Direktionen at

vide, om en Professor er fraværende; men naar, saaledes som nylig har været Tilfældet,

Professorer have i Lektionskatalogen bekjendtgjort Forelæsninger, som de agte at holde i

Semestret, og de derefter ansoge og erholde kongelig allernaadigst Rejsetilladelse, uden

forud for Direktionen at have anmeldt, hvorledes de til deres Fag henhørende og be-

kjendtgjorte Forelæsninger kunne under Fraværelsen blive besørgede, saa er Direktionen,

hvis Pligt det er at paase, at de akademiske Forelæsninger holdes i tilbørlig Orden, der-

ved sat i den Forlegenhed ikke at kunne gjøre allerunderdanigst Indstilling til Hs. Maj.

Kongen angaaende, hvorledes der skal forholdes med de Forelæsninger, hvilke den bort-

rejsende Professor ikke kan holde.

I Anledning heraf maa Direktionen giore Konsistorium opmærksom

paa, at det herefter vil være nødvendigt, naar en Professor ved Universitetet

agter at ansøge umiddelbart hos Hs. Maj. Kongen om Tilladelse til at rejse

bort paa en Tid, hvor han ellers skulde holde Forelæsninger, at han da saa

betimelig forud anmelder for Direktionen, paa hvilken Maade de Forelæs-

ninger, han ved saadan Rejse forhindres fra at holde, kunne under hans

Fraværelse blive besørgede, at Direktionen derefter , enten ved allerunder-

danigst Forestilling til Hs. Maj. Kongen eller paa anden Maade, kan træffe

de i saa Henseende fornodne Foranstaltninger.

(Univ. Arkiv.)

Avg. 13. Reskript til Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler , at

ligesom Kongen har resk riberet det slesvigholstenlauenborgske Kancelli om,

at ingen her eller andetsteds relegeret Student maa antages ved Kiels Uni-

versitet, vil han ogsaa have Direktionen paalagt at iagttage, saafremt de

Kjobenhavns Universitet vedkommende Anordninger ikke allerede maatte inde-

holde Bestemmelser herom, at enhver fra Kiels eller andre Universiteter rele-

geret Student, som maatte melde sig her til Antagelse, strax afvises.*)

(Univ. Arkiv.)

Okt. 6. Skrivelse fra Direktionen for Tugt- Rasp- og Forbedringshuset til

Prosektoren ved Kjøbenhavns Universitet om, at der er givet Inspektøren

ved Straffeanstalten Ordre til at meddele det medicinske Fakultet og det

*) Selmers akad. Tid. f. 1835 S, 505,
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kirurgiske Akademi skiftevis Underretning otti samtlige mellem Fangerne Okt. 6.

indtrufne Dødsfald, med Undtagelse af dem, der kræve Kadaverets Obduktion

paa Dødsstedet, eller naar en saadan af Anstaltens Læge findes interessant

for Videnskaben.
(Univ. Arkiv.)

Kane. Skr. til Rentekammeret ang. Anvendelsen af § 110 i Sp. Okt 20.

Regi. 22 Marts 1814 paa Avktionen over en forhenværende Professors Bog-

og Møntsamling.

Det kongelige Rentekammer har i behagelig Skrivelse af 19 f. M. udbedt sig

Kancelliets Betænkning over den med Bilag herhos tilbage fojgende Forestilling fra

Avditor N. N., hvori han paa sin Moders samt egne og Medarvingers Vegne anholder om,

at hans Faders, afgangne Biskop, Dr. theol. N. N's. Stervbo, med Hensyn til en for Boets

Regning ved offentlig Avktion bortsolgt Bog- og Mentsamling, maa anses berettiget til

at nyde godt af den Moderation i Avktionssalæret , som Sp. Regi. 22 Marts 1814 § 110

tilstaar offentlige Lærere eller deres Stervboer, naar disse lade Beger eller Kunstsager ved

Avktion bortsælge.

I Anledning heraf skulde man tjenstligst melde, at den til Udarbej-

delsen af et almindeligt Sportelreglement for Retsplejen nedsatte Kommission

i sin Tid havde foreslaaet, at Professorerne, Lektorerne og Adjunkterne ved

Kjobenhavns og Norges Universiteter eller deres Stervboer blot skulde svare

2 pCt. i Avktionssalær, naar de lade Bøger, Møbler og Løsøre stille til

Avktion, men at Kancelliet, der i øvrigt fandt, at Professorerne ved begge

Universiteter maatte sættes i samme Klasse, i sin i den Anledning nedlagte

allerunderdanigste Forestilling henstillede, om Hs. Majestæt allernaadigst vilde

bifalde denne Udvidelse af det Privilegium, som Reskr. 10 Jan. 1778 § 5

tillægger Professorerne ved Kjøbenhavns Universitet, i Betragtning af den

dem før Frd. 15 Juni 1771 tilkomne egne Jurisdiktion og den derved

indførte Lettelse i Avktionssalæret, eller om det ikke maatte være rettere,

omvendt at indskrænke dette Beneficium til dem, der alt vare i Besiddelse

deraf. Det blev i denne Henseende bemærket, at saa meget end Billighed kunde

tale for, at Professorerne og deres Stervboer, in specie med Hensyn til de

Bøger, de maatte sælge, kunde fortjene nogen Begunstigelse, saa var det

dog paa den anden Side ogsaa klart, at der gaves andre, som syntes at kunne

have ligesaa meget for sig, f. Ex. Professorerne ved det kirurgiske Akademi

og ved Kunstakademiet, og at det vilde føre for vidt, naar Beneficiet saaledes

skulde udstrækkes. Kancelliet ytrede derhos, at maaske og den Mellemvej

kunde være tilraadelig, at den omhandlede Begunstigelse blev tilstaaet alle

offentlige Lærere og deres Stervboer i Henseende til de dem tilhørende Bøger

eller Kunstsager, som de lode sælge ved offentlig Avktion, hvorimod den ved

Reskr. 10 Juni 1778 § 5 og Regi. 11 Marts 1812 § 84 Professorerne ved

Kjøbenhavns Universitet hjemlede Moderation i Avktionssalæret med Hensyn

til andre rørlige Effekter blot skulde komme de nærværende Besiddere til

gode. Da Hs. Majestæt bifaldt dette sidste Alternativ, er ommeldte § 110 i

Sp. Regi. 22 Marts 1814 i Overensstemmelse dermed affattet. Efter disse

Lovbudet foregaaende Forhandlinger maa det vistnok anses tvivlsomt, om den

omhandlede Moderation i Avktionsgebyrct stricto jure kan tilkomme afg. Biskop

N. N's. Bo; men man finder dog, med Hensyn til den afdødes Stilling dels
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Okt. 20. som Sjællands Biskop, der fer hans Embedstid stedse var tertius theologiæ

Professor ved Universitetet, dels som forhenværende Professor sammesteds,

samt endelig som Medlem af Direktionen for Pastoralseminariet, i hvilken

Egenskab han ansaa sig forpligtet til at deltage i Undervisningen og derfor

ogsaa skal have holdt offentlige Forelæsninger, at Billighed taler for at til—

staa Boet den ansøgte Lettelse i Avktionssalæret.
(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Dec. 13. Kgl. Resol., om at det danske Sprog ved den theologiske Embeds-

examen for en Del maa træde i Stedet for det latinske, saaledes nemlig, at

af de 6 Specimina, der udarbejdes ved den skriftlige Examen, i det hojeste

3, i det mindste 2, og i Regelen de exegetiske, skrives paa Latin, de

øvrige derimod paa Dansk, og at ved den mundtlige Prøve Examinationen i

det gamle og det nye Testamente saa vel som de dertil knyttede Kund-

skabsgjenstande, anstilles paa Latin, i de øvrige Fag paa Dansk.*)

(Theol. Fak. Kopibog.)

1836.

Febr. 3. Forordning, hvorved adskillige i 1828—1831 inkl. for Danmark ud-

komne Anordninger udvides til at gjælde paa Island.

VII. Ang. Udvidelsen til Island af PI. 5 Avg. 1831, ang. Indgreb

i det Kjøbenhavns Universitet forundte udelukkende Privilegium paa Alma-

nakens Udgivelse. 1) Naar nogen gjør Indgreb i det Kjøbenhavns Univer-

sitet tillagte Privilegium paa Almanakens Udgivelse, være sig ved i Island at

indføre eller forhandle fremmede Almanaker, eller ved uden Universitetets

Tilladelse at trykke nogen Almanak, skal han, i Lighed med, hvad ved for-

bemeldte Plakat er bestemt for Kongeriget Danmark, udrede en Mulkt af 20 til

200 Rbdlr. Sølv, hvorhos de Exem piarer, hvormed den paagj ældende antræffes,

blive at konfiskere, og han end videre at anse med en Tillægsmulkt af lU
Rbdlr. Sølv for hvert saadant Exemplar. Halvdelen af Bøderne saa vel som

af de konfiskerede Exemplarer tilfalder den, til hvem Universitetet har bort-

forpagtet Almanakens Udgivelse, og den anden Halvdel det astronomiske

Observatorium i Kjøbenhavn. 2) Det skal paaligge øvrigheden at have nøje

Tilsyn med, at der ej gjøres Indgreb i foranførte Universitetets Privilegium.

3) Alle Sager ang. Indgreb i det tit nævnte Privilegium blive at behandle

som offentlige Politisager.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Febr. 13. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, ved hvilken Direk-

tionen samtykker i, at Universitetet besørger udgivet en særegen Almanak

for Island, affattet i Landets Sprog, for Aaret 1837 og fremdeles, samt at

det overdrages til Direktør Schultz at forlægge en saadan Almanak for be-

meldte Aar 1837. Derhos bevilger Direktionen, i Forventning af allerh.

Approbation, at Prof. Olufsen af Almanakforpagtningsindtægten erholder et

Honorar af 100 Rbdlr. Sedler for Udarbejdelsen af nys nævnte Almanak for

1837, ligesom det ogsaa samtykker i, at dens Omfang indskrænkes til et Ark.

*) Selmers akad. Tid. f. 1835 S. 496-500
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Hvad derimod angaar Udredelsen for Fremtiden af dette Honorar som af Febr. 13.

Honoraret for Almanakens Oversættelse i det islandske Sprog, forbeholder

Direktionen sig, forend allerunderdanigst Forestilling derom nedlægges,

nærmere at brevvexle med Konsistorium.
(Univ. Arkiv.)

Kane. Skr. til Univ. og Skole-Direkt. ang. Udvidelse til Island af Marts 12.

PL 5 Avg. 1831.*)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, at det ved kgl. Re- Marts 2G.

solution er bifaldet, at PI. 5 Avg. 1831 angaaende Indgreb i det Universitetet

forundte udelukkende Privilegium paa Almanakens Udgivelse herefter skal

være gj ældende paa Island.

(Univ. Arkiv.)

Concl. cons., at de 2 Mk. 2 Sk., som Pedellerne fra gammel Tid Juni 29.

have Ret til at modtage af hver Alumnus paa Borcks Kollegium ved hver

Distributs, og de 3 Mk., som Portneren erholder af hver Portion, indtil videre

maa udredes af Kollegiets Indtægter uden Afkortning i Stipendiariernes

Portioner.
(Acta cons.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium om Antagelsen af Nov. 8.

en Portner og en Fyrbøder ved Universitetet.

Konsistorium havde andraget paa, at der ved Universitetsbygningen maatte an-

sættes en bygningskyndig Mand, der skulde føre Tilsyn med denne Bygning og de ved

samme og Universitetets øvrige Bygninger her i Staden forefaldende Bygningsarbejder

m. v.. og at der ved Universitetsbygningen maatte antages en Portner og en Fyrbøder.

I denne Anledning meddelte Direktionen Konsistorium , at den bi-

faldt, at der ved Universitetsbygningen ansættes en Portner, der kan op-

siges med lU Aars Varsel, og hvem der, foruden fri Bolig i Bygningen, til-

lægges en Løn af 20 Rd. maanedlig samt 25 Rd. eller 21
/« Favne Brænde

aarlig til eget Brug], samt en Fyrbøder, hvem der tillægges en Løn af 15

Rd. maanedlig i de 7 Maaneder af Aaret fra 1 Oktbr.—1 Maj, dog saaledes,

at disse Betjente kun antages indtil videre paa Prøve, saa at Universitetet

forbeholder sig Ret til i Tiden at foretage de Forandringer i Henseende til

Fordelingen af deres Forretninger, Lønninger, m. v., som maatte findes

tjenlige. Hvad derimod den foreslaaede Antagelse af en bygningskyndig

Mand til at føre Tilsyn med Universitetsbygningen m. v. angaar, forbeholder

Direktionen sig herom i sin Tid, naar Universitetets økonomiske Forfatning

er endelig reguleret, nærmere at resolvere.

(Kons Kopibog.)

Kgl. Resol., hvorved Hs. Majestæt, i Betragtning af dot Allerhøjst- Not. 2.
r
>.

samme af Universitets- og Skole-Direktionen allerunderdanigst foredragno,

allernaadigst fastsætter følgende:

*) Se Frd. 3 Pebr. 183G jfr. Selmera akad. Tid. f. 1830-40 S. 35-36.

Normer f. Univ. II. 21
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Nov. 25. 1) Det i Bilag Litr. C. indeholdte Udkast til et Normalreglement for

Universitetets Udgifter, hvis Totalbeløb udgjør 78,860 Rbdlr. Sølv, ville Vi

herved have allernaadigst approberet til for Fremtiden at gjælde fra 1. Jan.

1837 at regne, dog med de Modifikationer i Bestemmelserne om Universitets-

lærernes Antal og de for dem foreslaaede Gager og Emolumenter, som i det

følgende fastsættes. 2) Det bifaldes allernaadigst, at de paa Fortegnelsen

Litr. A. under Nr. 1, 4, 11, 26, 66, 12 og 88 anførte Kapitaler, nemlig

Almanakforpagtningens og det astronomiske Taarns Kapitaler, Bibliothekets

Fond, Domus anatomiæ et Musæi academici Kapital, Naturalkabinettets

Kapital, Residenspengenes Fond og Theatri anatomici Kapital, ligesom og

saa meget af den paa Fortegnelsen under Nr. 95 nævnte brand- og skade-

lidte Bygningers Kapital, som bliver tilovers, efter at derfra er draget, hvad

der tilkommer Frue Kirkes Præsteboliger og Trinitatis Kirke, for Fremtiden

inddrages under den akademiske Fonds Kapitalformue. Ligeledes skulle ogsaa

samtlige Indtægter, der nu tilflyde de med Universitetet forbundne viden-

skabelige Instituter, alene med Undtagelse af de til samme henlagte Legater,

tillægges den akademiske Fond. 3) Ligeledes bifaldes allernaadigst, at den

polytekniske Læreanstalt fra 1 Jan. 1837 at regne, udreder 100 Rbdlr. Sølv

aarlig til den akademiske Fond som Vederlag for Bestyrelsen af dens Midler

under Universitetskvæsturen. 4) Vi tillade allernaadigst, at Kommunitetets

rentebærende Fordringer hos den akademiske Fond og den botaniske Have

saa vel som dets Fordring hos først nævnte Fond for efterhaanden meddelte

rentefrie Forstrækninger bortfalde og maa udslettes af Bøgerne. 5) Det er

Vor allerhøjeste Villie, at det faste Antal af Universitetslærere skal efter-

haanden, ved indtræffende Vakance, nedsættes til 31, nemlig 28 Professorer

og 3 Lektorer, fordelte paa følgende Maade: 4 Professorer i det theologiske

Fakultet, 4 i det juridiske, 4 i det medicinske og 16 i det filosofiske, nem-

lig: li latinsk Filologi, 1 i græsk Filologi, 1 i de orientalske Sprog, 2 i

Historie, saaledes at dermed forbindes Statistik og nordiske Oldsager, 1 i

Kameralvidenskaber, 2 i Filosofi, 1 i Æsthetik, 1 i Mathematik, 1 i Astro-

nomi, 1 i Fysik, 1 i Kemi, 1 i Mineralogi, 1 i Botanik og 1 i Zoologi.

De 3 Lektorer skulle holde Forelæsninger over Fransk, Tysk, Engelsk og

disse Sprogs Literatur. Forelæsninger over Literærhistorien skulle, naar

Vakance i det nuværende Professorat for dette Fag indtræder, holdes dels i

Overensstemmelse med Universitetsfundatsen af 7 Maj 1788 Kap. I. § 8 af

Universitetsbibliothekaren , dels af Professorerne i de forskj ellige Videnskaber

af enhver for hans Fags Vedkommende. 6) Til Gager for de anførte Uni-

versitetslærere bestemmes en Sum af 40,600 Rbdlr. rede Sølv, som fordeles

paa følgende Maade: til a) det theologiske Fakultet: første Professor 2000

Rbdlr., anden 1800, tredje 1500, fjerde 1000 Rbdlr.; b) det juridiske Fakultet:

første Professor 2000 Rbdlr., anden 1800, tredje 1500, fjerde 1000 Rbdlr.;

c) det medicinske Fakultet: første Professor 1400 Rbdlr., anden 1200, tredje

1000, fjerde 800 Rbdlr.; d) det filosofiske Fakultet: 2 Professorer hver

2000, 2 hver 1800, 2 hver 1600, 3 hver 1400, 2 hver 1200, 2 hver 1000

og 3 hver 800 Rbdlr.; e) 3 Lektorer i de levende Sprog hver 600 Rbdlr.

Efter den her angivne Skala skulle Professorerne fakultetsvis og alene efter

deres Anciennetet i vedkommende Fakultet oprykke i højere Gager, hvorimod
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Lektorerne ikke have Adgang til saadan Oprykning. Ligesom det er en Nov. 25.

Selvfølge, at dette Gagereglement ikke skal have Indflydelse paa at formindske

de nuværende ved Universitetet ansatte Læreres Løn og Emolumenter, saa-

ledes bemyndiges Direktionen allernaadigst til, efterhaanden som Midler ved

indtræffende Vakancer blandt Universitetslærerne blive disponible, at ind-

komme med allerunderdanigst Forslag til Iværksættelsen af oven nævnte Gage-

reglement. 7) Vi ville allernaadigst have tilladt, at der af den akademiske

Fond maa til Extraudgifter, som maatte tjene til Universitetets Nytte og

videnskabelige Formaals Fremme, aarlig anvendes indtil 5,600 Rbdlr. rede

Solv, efterhaanden som denne Sum eller en Del af samme maatte ved Iværk-

sættelsen af Normalreglementets Bestemmelser blive disponibel, dog at intet

af benævnte Sum anvendes uden efter Vor, paa Universitets-Direktionens

derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling givne allerhojeste Resolution.

8) De bestemte 6 Huslejeportioner, som udredes af Universitetets Kasse, ville

Vi allernaadigst have fastsatte til 400 Rbdlr. Sølv hver, og bliver saaledes

denne Udgiftspost at opføre paa Normalreglementet med 2400 Rbdlr. Solv.

I øvrigt ville Vi, at det i Henseende til Professorernes Adgang til fri Bolig

eller Husleje skal have sit Forblivende ved Vort allerhøjeste Reskript af

18 Juli 1817 § 4, saa at dette Emolument kun tilfalder Professores consisto-

riales efter deres Anciennetet i Konsistorium. 9) Af særdeles kongelig Naade

ville Vi have bestemt, at Universitetslærerne, naar de formedelst Alder eller

Svagelighed afskediges, skulle, uagtet de ikke have oppebaaret Gage af den

kongelige Kasse, have Adgang til Pension af den almindelige Pensionskasse.

10) Vi bifalde allernaadigst, at Lønnen for anden Underbibliothekar ved

Universitetsbibliotheket maa, fra indeværende Aars Begyndelse at regne, for-

øges til 200 Rbdlr. Sølv aarlig. 11) Ligeledes bifalde Vi allernaadigst, at

Lønnen for den Bogholder ved Universitetskontoret , der i Kancelliraad

Augusts Sted bliver at antage, maa reglementeres til 400 Rbdlr. Sølv aarlig.

12) Det er Vor allerhøjeste Villie, at der ikke for nogen af de paa Normal-

reglementet anførte Afdelinger maa opsamles Beholdning fra det ene Aar til

det andet, og at der for ingen af dem maa i et Aar anvendes mere end det

nærværende Beløb, uden i ganske særegne Tilfælde, efter at dertil Vor aller-

højeste Tilladelse er erhvervet; dog skal den Afdeling, der i foregaaende Aar

besparede noget, have saa meget nærmere Adgang til i et paafølgende Aar

at erholde extraordinært Tilskud. 13) Vi ville allernaadigst, at der fra 1 Jan.

1837 af at regne og indtil videre skal af Kommunitetets aarlige Overskud

udbetales til den akademiske Fond den Sum 10,000 Rbdlr. Sølv. Dersom

Kommunitetet i Løbet af et Aar maatte erholde et større Overskud end be-

meldte Sum, da skal det overskydende gjores rentebærende som en denne

Stiftelse tilhørende Kapital. Saafremt derimod Universitetet nogen Sinde

maatte have Overskud, da bliver saadant ligeledes at gjøre frugtbringende

som en Universitetet tilhørende Kapital. Skulde mod Formodning Kommu-
nitetet have i et Aar et mindre Overskud end de foranførte 10,000 Rbdlr.,

og saaledes et mindre Tilskud til Universitetets Fornødenhed bliver nødven-

digt, da har Direktionen at gjøre allerunderdanigst Forestilling til Os om, at

det manglende maatte tilskydes fra Sorø Akademi. 14) Endelig ville Vi

allernaadigst, at Kommunitetet skal, til Dækning af Universitetets Deficit

21*
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Nov. 25. indtil Udgangen af Aarct 1836, afgive sit hele Overskud for indeværende

Aar, og, for saa vidt det ikke er tilstrækkeligt, optage det manglende som

Laan, dog at dette eventuelle Laan, i Forbindelse med de i Henhold til

Vor allerhøjeste Resolution af 29 Maj 1835 allerede i samme -Øjemed op-

tagne 10,000 Rbdlr. Solv, ikke maa overskride det ved bemeldte Resolution

foreskrevne Belob, saa at Renterne af det fulde Laan, tillige med et aarligt

Afdrag af 1000 Rbdlr. fra 1 Jan. 1837 udredes af Kommunitetets Kasse.*)

(Algr. Ussings Reskr. Sml. og Univ. Arkiv.)

Dec. 2. Kgl. Resol., hvorved Hs. Majestæt, i Henseende til den økonomiske

Bestyrelse og Regnskabsvæsenet ved Kjøbenhavns Universitet, allernaadigst

fastsætter følgende:

1) Ved Universitetet skal ansættes en Kvæstor med Gage af 1000

Rbdlr. Denne Embedsmand skal, foruden at bestyre Bureauchefs Forret-

ningerne ved Universitetskontoret, paa eget An- og Tilsvar afgjore alle de

Regnskabsvæsenet vedkommende løbende Sager, ligesom han og i Alminde-

lighed skal overtage Bestyrelsen af samtlige Universitetets økonomiske An-
liggender, hvilke hidtil have været besørgede af Inspectores qvæsturæ. For

saa vidt Kvæstor ikke i Følge den Instrux, som, efter at have været Os

forelagt til allernaadigst Approbation, vorder ham meddelt, er bemyndiget til

selv at afgjøre de forekommende Sager, skal han forelægge samme for Kon-

sistorium, som med sin Betænkning sender dem til Vor Direktion for Uni-

versitetet og de lærde Skoler til Afgjorelse eller for at vorde allerunderdanigst

indstillede til Vor egen allerhøjeste Resolution. Til denne Post har vor

Direktion at bringe i allerunderdanigst Forslag en Mand uden for Univer-

sitetet. 2) Vi ville allernaadigst, at Konsistorium skal udnævne 2 af dets

Medlemmer til at være Inspectores qvæsturæ, hvis Embedspligt det skal

være at forskaffe sig til enhver Tid tilstrækkelig Kundskab om samtlige

Universitetets økonomiske Anliggender, saaledes at Konsistorium stedse kan

erholde den fornødne Underretning om disse Gjenstande, til hvilken Hensigt

Inspectores qvæsturæ have at konferere med Kvæstor, som, ved den ham
meddelende Instrux, forpligtes til at meddele Konsistorium alle fornødne

Oplysninger. De saaledes udnævnte Inspectores qvæsturæ skulle for denne

deres Forretning ikke nyde særlig Gage; dog bliver dette uden Anvendelse

paa nærværende, af Konsistorium udnævnte, Inspector qvæsturæ, Konferens-

raad Bornemann, saa at han, saa længe han vedbliver denne Forretning, be-

holder den ham herfor tillagte Godtgjørelse af 200 Rbdlr. aarlig. 3) Lige-

som Vi allernaadigst ville have bestemt, at den akademiske Fonds Midler

skulle holdes aldeles adskilte fra de Aktiver, som tilhøre Legaterne og sær-

skilte Fonds, saaledes ville Vi ogsaa, at der af Direktionen skal gives samt-

lige Aktiver Prohibitiv-Paategning om at tilhøre enten den akademiske Fond

eller de vedkommende Legater og de særkilte Fonds, til hvilke de udlægges,

*) Denne kgl. Resolution meddeles her efter det Aftryk af samme, der findes i

Algreen Ussings Reskriptsamling, sammenholdt med den i Universitetets Arkiv

værende Univ. Direkt. Skr. 24 Decbr. 1836, ved hvilken den nævnte Resolution

er kommuniceret Konsistorium.
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for saa vidt ikke de af Aktiverne, som dertil ere egnede, indskrives i de Dec. 2.

i Følge Vor allerbojeste Resolution af 3 April 1835 aabnede Indskrivnings-

protokoller. 4) Eforerne for de forskjellige Legater skulle i hver Termin

saa snart muligt og senest inden hver Terminmaaneds Udlob opgive til

Kvæstor, hvor meget af den til samme Termin forfaldne Rente af de til deres

Bestyrelse anbetroede Legater skal oplægges til Kapitalens Fremvæxt, og skal

det i saa Fald paaligge Kvæstor at foranstalte det til Oplæggelse bestemte

gjort rentebærende efter de Regler, som af Direktionen herom blive fastsatte.

5) Ved Universitetet skulle føres tvende Hovedbøger med tilhorende Kasse- og

Kontrakassebøger, saaledes at den ene Hovedbog indeholder Regnskabet for

den akademiske Fonds Kapital med løbende Indtægt og Udgift, samt for de

med Universitetet forbundne videnskabelige Indretningers løbende Indtægter

og Udgifter, den anden Regnskabet for samtlige Legater og de Universitetet

ikke direkte tilhørende Fonds; og skal i sidst nævnte Hovedbog hvert Legat

og særskilte Fond have sit eget Folium, hvorpaa sammes Kapital opføres

overensstemmende med den Fortegnelse, som bliver allerunderdanigst at fore-

lægge Os over samtlige Legater og særlige Fonds, saaledes som disse be-

findes at være ved Udgangen af indeværende Aar. Ligeledes bliver paa et-

hvert Legats eller Fonds Folium at anføre de Aktiver, som tilhøre det ved-

kommende Legat eller Fond i Overensstemmelse med det under § 3 allerhøjst

anordnede. 6) Inden hvert Aars første Marts skulle samtlige Eforiregnskaber

for afvigte Regnskabsaar indsendes til Konsistorium, som, efter at have ladet

dem revidere af den ansatte Revisor, indsender dem, forsynede med dets

Betænkning, til Direktionens Decision. Og skal Konsistorium inden Marts

Maaneds Udgang i hvert Aar til Direktionen indberette, om alle Eforiregn-

skaber fra forrige Aar ere indkomne. Samtlige Universitetets øvrige Regn-

skaber skulle ligeledes inden 1 Marts efter Regnskabsaarets Udløb tilstilles

Kvæstor, og, efter at være reviderede af den ansatte Revisor og forsynede

med Kvæstors Bemærkninger, indleveres til Konsistorium , som med sin Be-

tænkning indsender dem til Direktionens endelige Decision. 7) Ligesom Vi

allernaadigst have befalet, at en Instrux for Universitetets Kvæstor skal ud-

arbejdes og allerunderdanigst forelægges Os til allernaadigst Approbation,

saaledes ville Vi og have Vor Direktion paalagt at forfatte og til Vor aller-

højeste Approbation at forelægge Instrux for den beskikkede Bogholder og

Og Revisor. (Univ. Arkiv.)

Kgl. ResoL, hvorved bifaldes, at der tillægges den ved Regensen Dec. 27.

ansatte Underbetjent en Løn at 150 Rbdlr. Sølv aarlig af Kommunitetets

Kasse, samt at der af samme Kasse anvises 300 Rbdlr. Sølv aarlig til Be-

stridelse af de Arbejder ved Stiftelsen, der maa udføres ved Tyende eller

lejede Folk, og endelig at den Underbetjenten hidtil paahvilende Pension til

en Formands Enke af 40 Rbdlr. Sølv aarlig overtages af Kommunitets Kasse.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

1837.

Kgl. Resol., hvorved tillades, at Brugen af det latinske Sprog ved Pebr, 16,

•bu medicinske Embedsexamen for Fremtiden indskrænkes til Examens
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Febr. 16. skriftlige Del og den kliniske Examination ved Sygesengen, og at den hele

øvrige Del af den mundtlige Examen afholdes i Modersmaalet.

(Univ. Arkiv.)

Maj 4. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at de paa de forelagte Planer ansatte

Forandringer i begge Etager af Kommunitetsbygningens nordre Del, nemlig

Indretningen af nederste Etage til en Professorbolig og af den overste Etage

til et Museum for det grevelige Moltkeske, Universitetet tilhorende, Naturalie-

kabinets zoologiske Afdeling maa udfores, og at hertil af bemeldte Naturalie-

kabinets opsamlede Overskud anvendes et Belob af 6000 Kbdlr. Solv, samt

at der af samme Kabinets Fond maa udredes Bidrag til en Huslejeportion

for en Professor consistorialis , saafremt den oven nævnte Professorbolig i

Tiden maatte blive reserveret for Professoren i Zoologien.*)
(Univ. Arkiv.)

Juni 3. Kgl. Resol., hvorved bestemmes følgende:

Vi ville allernaadigst have fastsat, at ikkun de, der ved Kjøbenhavns

Universitet have bestaaet i Examen artium og Examen philologico—philo-

sophicum, eller som, efter at være immatrikulerede ved et andet Universitet,

have ved Kjøbenhavns Universitet underkastet sig den ved Vor allerhøjeste

Kesolution af 22 Novbr. 1833 foreskrevne Præliminærexamen, maa tilstedes

Adgang til at underkaste sig Examen ved det kirurgiske Akademi, dog at

ikke blot de, der alt ere inskriberede som studerende ved bemeldte Akademi,

men ogsaa de, der i en Tid af et Aar fra denne Vor allerhøjeste Kesolutions

Datum lade sig indskrive og begynde at høre kirurgiske Forelæsninger, be-

holde Adgang til at underkaste sig Examen og derefter befordres til Embede,

om de end ikke ere akademiske Borgere. I øvrigt ville Vi allernaadigst have

bestemt, at den det kirurgiske Akademi og det medicinske Fakultet nu

anviste Virkekreds skal indtil videre uforstyrret vedblive, dog saaledes:

1) at for at erhverve licentiam practicandi skal udfordres at have bestaaet

saa vel den kirurgiske Examen ved Akademiet som den medicinske ved

Fakultetet; 2) at de Karakterer, en Kandidat saaledes erholder ved bemeldte

2 Læreanstalter, sammenholdes og deraf, efter nærmere Overenskomst, ud-

drages Hovedkarakteren; 3) at Fakultetets og Akademiets Professorer skulle

gj ensidig være Censorer ved Examen ved begge Anstalter; og 4) at de Kan-

didater, der have gjort Kirurgien til deres Hovedfag, fortrinsvis skulle tages

i Betragtning ved Besættelsen af de militære Lægeposter og Distrikts-

kirurgikaterne. Angaaende de i oven anførte Henseende fornødne nærmere

Betingelser ville det kirurgiske Akademis og det medicinske Fakultets Med-
lemmer have at forene sig og derom gjennem Vort Kancelli at nedlægge

allerunderdanigst Forslag; ligesom det overdrages til Akademiet at tage

under Overvejelse de til Vort Kancelli indkomne forskjellige Forslag, der ere

gjorte om Barberlærlinges og Barbersvendes Examination, samt hvad der

videre staar i Forbindelse med det saakaldte kirurgiske Amt i Kjobenhavn,

med særdeles Hensyn til, om det maatte være tilraadeligt at drage Omsorg

*) Selmers Aarb. f. 1837 S. 124-27.
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for, at der vod dette Lav oplæres Personer, som i Krigs Tilfælde kunde Juni 3.

benyttes til underordnede kirurgiske Poster.*)
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol. , hvorved bifaldes, at den øverste Etage i Elers Kolle- Juni 12.

giums Bygning maa, efter den Kongen forelagte Plan, indrettes til Boliger

for H Alumner, og Bygningen gives nogle Forbedringer, samt hertil anvendes

et Beløb i alt af indtil 2500 Rbdlr. Sølv, hvoraf Kommunitetet tilskyder

500 Kbdlr. og forstrækker de øvrige 2000 Rbdlr. som et rentefrit Laan, der

af Kollegiet bliver at afbetale i 10 paa hinanden følgende Aar, første Gang i

Aaret 1838 med et Afdrag af 200 Rbdlr. aarlig.**)

(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, at Direktionen i Over- Juli 22.

ensstemmelse med Konsistoriums Skrivelse af 18 Marts havde tilskrevet det kgl.

Rentekammer, at den som Honorar for Udarbejdelsen af en Almanak for Island

og for sammes Oversættelse i det islandske Sprog for Aaret 1837 havde ladet

anvise til Prof. Olufsen 100 Rbdlr. af den akademiske Fond og til Prof. Finn

Magnussen ligeledes 100 Rbdlr. af samme Fond, men at Universitetet ikke

oftere vilde kunne udrede en saadan Udgift, saa at det maatte befrygtes , at

oven nævnte for Island saa gavnlige Foretagende maatte ophore, saa længe

indtil efter den nuværende Forpagtningskontrakts Udløb den fornødne Be-

stemmelse desangaaende kunde blive indført i den nye Forpagtningskontrakt,

dersom ikke bemeldte Udgift, som i Fremtiden vilde udgjøre i det højeste

150 Rbdlr., men mulig et ringere Beløb, midlertidig kunde overtages af den

islandske Jordebogskasse. Bemeldte Kollegium har derefter underrettet Direk-

tionen om, at det ved kgl. Resol. af 21 Juni s. A. er blevet bemyndiget til

for Aarene 1838—42, begge inkl., af den islandske Jordebogskasse at anvise

passende Honorarer for Udarbejdelsen af en Almanak for Island, dog at det

dertil medgaaende Beløb ej overstiger 150 Rbdlr. aarlig. I denne Anledning

begjærer Direktionen Konsistoriums Betænkning om, hvilke Honorarer der

passende kunde være at tillægge Prof. Finn Magnussen eller hvem Kon-

sistorium i øvrigt maatte finde Anledning til at antage til Almanakens Over-

sættelse paa Islandsk, for at Direktionen derefter kan tilskrive det kgl.

Rentekammer om i Henhold til fornævnte kgl. Resol. at lade Honorarets

Beløb anvise de vedkommende. ***)

(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Biskoppen over Aarhus Stift ang. Sepfc. 2.

at der ved den homiletiske og kateketiske Prøve ikke maa føjes Tillæget Vix

til Karakteren Laudabilis.

I behagelig Skrivelse af 23de f. M. har Deres Hojærværdighed ved at indberette

angaaende Udfaldet af de homiletiske og kateketiske Prover for cand. theol. N. N. be-

mærket, at Grunden, hvorfor Tillæget Vix er fejet til den, bemeldte Kandidat tilkjendte

*) Selmers Aarb. f. 1837 S. 131-34.
**) Selmers Aarb. f. 1837 S. 108-9.

***) Se UDir. Skr. 4 Novbr. 1837.
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Scpt. 2. Karakter Laudabilis, var den, at Prøverne, efter Censorernes fælles Overbevisning, ikke

svarede til et rent Laudabilis, men at dog deres Udfald stod over et Haud illaudabilis og

nærmere ved hin end ved denne Karakter, og De har derhos forespurgt, hvorvidt der

maatte være noget at erindre mod, at Karakteren Laudabilis modtog et saadant Tillæg af

Ordet Vix, for derved at betegne Graden af dets Fortjeneste saa nær som muligt.

I Anledning heraf undlader Direktionen ikke tjenstligst at melde Deres

Højærværdighed til behagelig Efterretning, at saa vel Univ. Fund. 7 Maj

1788 Kap. IV. § 11 jfr. § 10 som Frd. 5 Okt. 1792 § 3 alene erkjende

Karakteren Laudabilis, Haud illaudabilis og Non contemnendus saa vel for den

homiletiske som for den kateketiske Prøve, og at der derfor ej kan gives

disse Karakterer noget vilkaarligt Tillæg.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Sept. 6. Konfirmation paa efterfølgende af Rektor og Professorer ved Kjø-

benhavns Universitet udfærdigede Fundats for et af Dr. med. & phil. L. S.

Vedel-Simonsen stiftet Legat til Universitetsbibliotheket. *)

Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjere vitterligt, at Prof. og

Dr. med. & phil. Lauritz Scheby Vedel-Simonsen, R. af D. og Dbg., har ved Skrivelse til

Konsistorium af 2 Juli 1836, »i taknemlig Erindring« — som han i denne Skrivelse ud-

trykker sig — »af hvad han, med Hensyn til sin videnskabelige Dannelse, skylder det

kjøbenhavnske Universitetsbibliothek fra de Aar, da han gjorde Tjeneste ved samme,« skjænket

til dette Bibliothek en Kapital af 2200 Rbdlr. Sølv i kongelige 4 pCt. rentebærende Obliga-

tioner. For Anvendelsen og Bestyrelsen af denne Kapital have vi, overensstemmende med
Giverens Bestemmelser, forfattet følgende

Fundats. 1) Den af Professor Vedel-Simonsen skjænkede Kapital,

2200 Rbdlr. i kgl. Obligationer, overgives som et særskilt, Universitets-

bibliotheket tilhørende Legat, under Navnet »det Vedel-Simonsenske Legat,« til

Universitetskvæsturen , hos hvilken det faar en særegen Konto, og saaledes

altid bliver adskilt fra Bibliothekets øvrige Fonds og Indtægter. 2) Kommis-

sionen for Universitetsbibliotheket har Bestyrelsen af Legatet, saaledes at

Bibliothekaren paa dens Vegne ved de halvaarlige Terminer modtager Ren-

terne og udbetaler dem efter nedenstaaende Bestemmelser. I en dertil ind-

rettet Protokol, hvori de for Legatet kjøbte Bøgers Navne indføres, fører han

Regnskab over Anvendelsen, hvilket, hvad Bogindkjøb angaar, bliver at be-

lægge med Kommissionens Bevidnelse om, at Kjøbet er sket efter dens Be-

slutning. Dette Regnskab revideres aarlig paa samme Maade som de Legat-

regnskaber ved Universitetet, der aflægges af Eforer. 3) Legatets Renter

deles, efter Fradrag af det, der tilfalder Universitetskontoret for Regnskabs-

førelsen, i to lige Dele. Den ene tilfalder den af Bibliothekets videnskabelige

Embedsmænd, der nyder den ringeste Gage ved Bibliotheket, og udbetales

ham hver Termin med det halve. 4) For den anden Halvdel indkjøbes aarlig

et større videnskabeligt Værk, der anses for vigtigt for Bibliotheket, og hvis

Pris i det ringeste udgjør en Fjerdedel af Legatets aarlige Rente. Dog er

det tilladt, for Legatets Regning at anskaffe ogsaa saadanne Værker, der

ville udfordre, at 2 Aars Indtægt lægges sammen, eller dog et Aars Indtægt

overskrides, hvad enten et Værk af denne Art udkommer og betales paa

engang, eller efterhaanden i flere Aar. Kun maa intet Værk antages til

*) Selmers Aarb. f. 1837 S. 118-20.
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Baaledes sukcessive at anskaffes for Legatets Regning, naar det med Kime- Sept. 6.

lighed kan forudses, at det vil koste mere end 2 Aars Indtægt. I det Til-

fælde, at der er disponeret paa længere Tid over en Del af Legatet, bliver

Resten at anvende overensstemmende med den almindelige Bestemmelse.

5) Valget af de Værker, der skulle anskaffes, sker saaledes, at Bibliothekaren

gjor Forslag derom til Bibliothekskommissionen, hvilket Forslag følges, hvis

det halve Antal af Kommissionens øvrige Medlemmer erklærer sig derfor.

Forkastes Bibliothekarens Forslag, gjør saa vel han som de fra ham af-

vigende Medlemmer, hver for sig, nye Forslag, af hvilke det følges, der ved

alle Medlemmers Votering faar de fleste Stemmer. Ved lige Stemmer mellem

to Værker deciderer Kommissionens ældste Medlem. Valget er ikke bundet

til noget Fag, og det overlades Bibliothekskommissionen, uden ængstelig

Beregning at fordele Gavens Anvendelse mellem de forskjellige Fag. Dog

konkurrerer den Moltkeske naturhistoriske Bibliotheksafdeling som særskilt

Legatstiftelse ikke.

(Kvæsturens Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr., at efter at Direktionen havde til- Nov. 4.

skrevet det kgl. Rentekammer, at Honorarerne for Udarbejdelsen af den

islandske Almanak, hvilken var overdraget Proff. Olufsen og Finn Magnussen,

ej kunde fastsættes ringere end til 100 Rbdlr. rede Sølv for først nævnte og

20 Rbdlr. rede Sølv for sidst nævnte, har bemeldte Kollegium underrettet

Direktionen om, at fornævnte Honorarer for Aarene 1838—42 inkl. ere an-

viste til Udbetaling af Zahlkassen.
(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. , at det , da Professorerne i Aaret Nov. 14.

1820 indtil videre have renunceret paa Distributs af Valkendorfs Kollegium

og, hvad Elers Kollegium angaar, med Hensyn til Bestemmelserne i kgl.

Resol. 12 Juni 1837, anses for rettest, at der fremdeles og indtil begge

Kollegierne have opnaaet en bedre økonomisk Forfatning, forholdes som hid-

til, saaledes at der intet uddeles af Valkendorfs Kollegium, og af Elers

Kollegium kun det halve af den fundatsmæssige Distributs.*)

(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvori Direktionen Dec. 5.

— der var blevet opmærksom paa, at enkelte af Professorerne enten ikke

optoge Lister over deres Tilhørere, eller ikke betimelig indsendte dem til

vedkommende Dekanus for derfra at tilstilles Direktionen — anmoder Konsi-

storium om at tilkjendegive samtlige Fakulteter, at Direktionen anser det for

nødvendigt, at enhver ved Universitetet ansat Docent ved enhver Forelæs-

nings Begyndelse og Slutning fremlægger en Liste til Paategning af Tilhorerne,

og at samtlige disse Lister strax efter Semestrets Slutning tilstilles ved-

kommende Dekanus for af ham at indsendes til Direktionen.
(Univ. Arkiv.)

•) Belmen Aarb. f. 1837 S. 100-7.

Normer t Univ. 11. 22
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Dec. 22. Kgl. Resol., hvorved fastsættes følgende.*)

1) Konsistorium ved Kjøbenhavns Universitet skal herefter være

aldeles fritaget for de samme hidtil paaliggende Forretninger med Hensyn

til Bestyrelsen af Universitetets Jordegods og Kapitalformue, hvilken Bestyrelse

derimod skal udføres af Universitetets Kvæstor under Direktionens umiddel-

bare Overtilsyn, dog at Regnskaberne aarlig blive at fremlægge i Konsisto-

rium. 2) Til Vedligeholdelse af de Universitetet tilhørende Kirker bestemmes

et aarligt Beløb af 2800 Rbdlr., som udtages af den til Jordebogsudgifter

ved Normalreglementet af 25 Novbr. 1836 19de Post fastsatte Sum af

12000 Rbdlr. Af de anførte 2800 Rbdlr. skal Konsistorium være berettiget

til i oven nævnte øjemed selv, og uden derom at gjøre Indstilling til

Direktionen, at disponere over en Sum af 600 Rbdlr. hvorimod de øvrige

2200 Rbdlr. forblive under Kvæstors Bestyrelse under Overtilsyn af Direk-

tionen. Paa lige Maade skal Konsistorium være berettiget til at disponere

over 600 Rbdlr. af den paa Normalreglementet under Nr. 20 til Universitets-

bygningens Vedligeholdelse anførte Sum af 3000 Rbdlr., og end videre over

den hele paa Normalreglementet under Nr. 21 anførte Sum af 1150 Rbdlr.

til Udgifter ved Konsistorium, for trykte Sager, m. v. 3) Ingen Kapital, som

henhører til den i Følge kgl. Resol. 2 Dec. 1836 fra den akademiske Fond

adskilte Legatmasse, maa uden Konsistoriums Samtykke opsiges eller ud-

sættes. 4) Endelig giver Kongen Konsistorium ved Kjøbenhavns Universitet

sit allerhøjeste Tilsagn, at der ingen Sinde, uden at sammes Betænkning

først er blevet indhentet, skal vorde foretaget nogen væsentlig Forandring

med Hensyn til Substansen af Universitetets Formue.
(Univ. Arkiv.)

Dec. 23. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium ang. Indretningen

af de aarlige akademiske Højtideligheder.**)

Efter at Konsistorium i Skrivelse af 21 Okt. d. A. til Direktionen havde ind-

sendt et Forslag til en forbedret Indretning af de akademiske Højtideligheder, tilskrev

Direktionen det som følger:

Da nogle af de paatænkte Forandringer vare af den Beskaffenhed, at

Hs. Maj. Kongens Bestemmelse derom maatte indhentes , har Direktionen i

den Anledning nedlagt allerunderdanigst Forestilling, paa hvilken det under

1 d. M. har behaget Hs. Maj. at resolvere saaledes: »Vi bifalde allernaadigst:

1) at Talen ved Universitetets aarlige Fest i Anledning af Kongens Fødsels-

dag herefter, i Stedet for paa Latin, holdes i det danske Sprog, samt 2) at

den ved Frd. af 22 Marts 1805 § 24 befalede Oplæsning ved den aarlige

Reformationsfest af de studerendes Navne, der have bestaaet i den foregaaende

Examen artium, og af de dem tildelte Karakterer, herefter bortfalder, dog at

den Professor, som holder Talen, ved Handlingens Slutning nævner Antallet

af de ved Examen artium prøvede Studenter, hvilke af disse ere fundne

værdige til offentlig Ros, samt hvor mange af de examinerede Examens-

karakteren Laudabilis, Haud illaudabilis og Non contemnendus ere tilkjendte.«

*) Selmers Aarb. f. 1837 S. 123-24. Denne kgl. Resol. er efter Algr. Ussings Reskr.

Sml. fejlagtig citeret under 21 Decbr.

**) Selmers Aarb. f. 1837 S. 136-137.
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I Overensstemmelse med denne allerhøjeste Resolution og i Anledning Dec. 23.

af D'Hrr. Rektors og Professorers Indstilling bifalder Direktionen, at der for

Fremtiden ved Universitetets Fester iagttages folgende Regler:

I. Angaaende Festen i Anledning af Hs. Maj. Kongens Fødsels-

dag, a) Denne Fest holdes snarest muligt efter Fødselsdagen paa en dertil

bekvem Dag. b) Indbydelsen sker ved et dansk Program , forfattet af Uni-

versitetets Rektor eller af en anden af Universitetets Lærere, som Rektor

dertil kan formaa. Programmets Indhold bør saa vidt muligt være af al-

mindelig Interesse. I samme bør tillige indføres Censuren over de for

det foregaaende Aar indkomne Prisafhandlinger og Prisopgaverne for det

følgende Aar. c) Talen holdes paa Dansk af Rektor; men skulde han nogen

Sinde paa Grund af særdeles Omstændigheder ønske sig fritaget derfor,

vælges Taleren af Konsistorium. d) Udfaldet af Censuren over de ind-

komne Prisafhandlinger bekjendtgjøres af Rektor, som tillige uddeler

Medaillerne for de belønnede Afhandlinger.

II. Festen i Anledning af Reformationens Indførelse og i Anledning

af Rektorskiftet, a) De sædvanlige Fester i Anledning af Reformationen og

Rektorskiftet ville, saa længe ingen Forandring er sket med den hidtil be-

staaende Inddeling af det akademiske Aar, blive at forbinde til en, som

ordentligvis bliver at højtideligholde den 31 Okt., og hvortil indbydes i et

latinsk Program, forfattet efter Omgang blandt Universitetets Professorer,

b) Talen til Erindring om Reformationen holdes paa Latin af Programmets

Forfatter, c) Skulle akademiske Grader tildeles nogen, foretages Promotions-

akten af vedkommende Dekanus efter Fakulteternes sædvanlige Orden; de

dertil hørende Taler holdes paa Latin. I Forbindelse med denne Akt pro-
é

klamere Dekanerne dem, hvem Licentiat- eller Magistergraden er blevet til-

delt, d) Rektor slutter Festen med en latinsk Tale, hvori han blandt andet

paa passende Maade tiltaler de unge akademiske Borgere, ved hvilken Lejlig-

hed de af dem fremkaldes, som have udmærket sig. Tillige nævner han

Antallet af de ved Examen artium prøvede Studenter, samt hvor mange af

dem Examenskaraktererne Laudabilis, Haud illaudabilis og Non contemnendus

ere tilkj endte, e) Endelig proklamerer Rektor det følgende Aars Rektor og

Dekaner, hvorimod i øvrigt de ved Rektorskiftet hidtil brugelige Ceremonier

bortfalde.

Direktionen finder derhos intet at erindre mod, at alle Festerne i

Almindelighed ledsages af Musik efter Konsistoriums nærmere Anordning,

dog uden betydelig Pengeudgift. Ligeledes bifalder Direktionen, at Pro-

grammet i Anledning af den nærmest forestaaende Fest ved Hs. Maj. s Fød-

selsdag med Hensyn til Tidens Korthed endnu for denne Gang paa sæd-

vanlig Maade forfattes af Professoren i den latinske Filologi.

(Univ. Arkiv.)

1838.

Kgl. Instrux for Universitetets Kvæstor.*) Jan. 5.

§ 1. Universitetets Kvæstor har efter allerhøjeste Resol. af 2 Decbr.

*) Belmen Aarb. f. 1838 S. 151 fl.

22*
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Jan. 5. 1836 at bestyre Bureauchefsforretningernc ved Universitetskontoret. Heraf

er en Følge, at Kontorets Embedsmænd, nemlig Hovedbogholderen , Kontra-

bogholderen, der tillige er Kvæsturens Sekretær, og Kassereren ere ham
underordnede. Det er saaledes Kvæstors Pligt at paase, at disse Embeds-

mænd nojagtig efterkomme de Pligter, som ere eller blive hver af dem
paalagte. Kvæstor skal navnlig paase, at Hovedbogholderen nøje udfører de

Forretninger og opfylder de Pligter, som ved den ham meddelte Instrux ere

ham paalagte. Kvæstor skal fremdeles paase, at Kontrabogholderen affatter

Afgiftsberegninger for Landgildens og Tiendernes Vedkommende til rette

Tid, at Kontrakassebogen eller Dagjournalen daglig nøjagtig føres, at Re-

stancelisterne for Jordebogsintradernes Vedkommende i rette Tid affattes og

udsendes til Inddrivelse ved Universitetsforvalterne, og at Kontrabogholderen,

som Sekretær, uopholdelig besørger alle de ham i denne Egenskab ved-

kommende Expeditioner. Kvæstor skal endelig føre Opsyn med, at Universitets-

kassereren nøje følger den for ham udfærdigede Instrux. Det paaligger saaledes

Kvæstor, under eget Ansvar, at meddele Kassereren Anvisning paa enhver Udgift,

samt, med Hensyn til de almindelige Udgifter, saasom af Legatrenter til Efori

og af Gager og Huslejeportioner til Universitetets Lærere, at forsyne de af Hoved-

bogholderen affattede Repartitioner og Gagefortegnelser, respektive til hver

Termin eller Kvartal, med sin Paategning, hvorved Hovedbogholderen dog

ej fritages for det ham paahvilende Ansvar for disse Repartitioners og Bereg-

ningers Rigtighed. Kvæstor bør til ubestemte Tider, og i det mindste

engang hvert Kvartal, efterse Kassererens Kassebeholdning. Kontrabøgerne

for de Summer, som indsættes paa Folium i Banken, hvor Legaterne og de

separate Fonds, den akademiske Fond, og Vor Frue Kirkes Rente- og Af-

drags- samt Bygningsfond bør have trende forskjellige Folier, skulle være i

Kvæstors Bevaring, som har at paase, at Kassereren ej har mere kontant i

Kasse end 1000 Rbdlr. for Legaterne og de separate Fonds, 2000 Rbdlr. for

den akademiske Fond, og 1000 Rbdlr. for Vor Frue Kirke. Anvisningerne

paa Banken ere ej gyldige, med mindre de ere underskrevne saa vel af

Kvæstor som af Kassereren, hvorom Nationalbanken bliver at underrette. Da
samtlige Universitetets Aktiver, efter allerhøjeste Resolution af 2 Decbr. 1836,

blive at meddele Prohibitivpaategning af Universitetsdirektionen , saa er det

tilstrækkeligt, at Kvæstor og Kasserer hver har sin Nøgle til den lukte

Kasse, i hvilken de forvares; men Aktiverne blive alene at optage eller ned-

lægge i Kassen i Nærværelsen af Kvæstor, Kassereren og Kontrabogholderen,

og en særegen Bog at holde over Optagelsen og Nedlæggelsen, som ved

enhver Kasseforsamling underskrives af dens trende Medlemmer. Ligesom

enhver Kvittering af Kassereren, som hidtil, altid bør noteres af Kontrabog-

holderen, saaledes skal ingen af ham for Landgilde- og Tiendeafgifter udstedt

Kvittering være gyldig mod Universitetet uden saadan Notering, hvorom den

fornødne Bekjendtgj øreise bør ske for Universitetets Bønder og Tiendeydere

gjennem Forvalterne og Bondefogderne, ligesom en hertil sigtende Klausul

bør optages i alle fremtidige Tiendeforeninger. Kvæstor bemyndiges til at

antage en Extraskriver paa Universitetskontoret, som har at udføre de

Forretninger, hvilke Kvæstor anviser ham. Som Godtgjørelse til en saadan

Extraskriver, der altid bor antages med Ret for Kvæstor til at opsige ham
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med en Maanods Varsel, skal Kvæstor være berettiget til at anvise paa Jan. 5.

akademiske Fond indtil 200 Rbdlr. aarlig. § 2. Kvæstor or Universitets-

forvalternes nærmeste Foresatte, til hvem de bave at indsende alle de deres

Forretninger vedkommende Sager, ligesom de uopholdelig og uvægerlig have

at efterkomme de af ham givne Forskrifter om Forretningernes Udførelse;

navnlig have de at foretage de af ham foreskrevne Undersøgelser af alle

Universitetsgodset vedkommende Gjenstande, afgive de af ham fordrede Op-

lysninger og Erklæringer, og udfore enhver for Godsets Vedkommende dem

overdragen Retssag ved Underretterne. I Særdeleshed er det Kvæstors Pligt,

til ubestemte Tider og uden noget foregaaende Varsel at lade sig forevise

Forvalternes Embedsboger og Kassebeholdninger, samt at foretage Revision af

deres Embedsførelse, og skal Kvæstor, naar han ved en foretagen Under-

søgelse maatte finde, at en Forvalter har gjort sig skyldig i en saadan

Mislighed, at han finder det fornødent foreløbig at suspendere ham fra hans

Bestilling og konstituere en anden Forvalter, dertil være bemyndiget; dog at

han i saadant Tilfælde uopholdelig gjør den fornødne Indberetning herom til

Direktionen og til sammes Bestemmelse indstiller de videre fornødne For-

anstaltninger. Kvæstor bor, med Hensyn til Forvalternes Embedsførelse, i

Særdeleshed paase, at de kongelige Skatter i rette Tid erlægges af Univer-

sitetsgodset, og uopholdelig indbetales i vedkommende Amtstuer, og naar

han finder nogen Forvalter, uagtet sket Paamindelse, efterladen i denne

vigtige Del af hans Embedsførelse, bør han andrage paa hans Remotion.

§ 3. Det skal ogsaa være Kvæstors Pligt at vaage over, at samtlige Uni-

versitetets Ejendomme, navnlig Universitetets Bygninger i Kjøbenhavn og de

Universitetet tilhørende 13 Landsbykirker, saa vel som Hvidovre Kirke paa

Kjøbenhavns Amt, naar den maatte blive underlagt Kvæsturen, holdes i for-

svarlig Stand, og han bør i dette øjemed selv personlig holde Syn over Kir-

kerne, i det mindste en Gang hvert Aar. Kvæstor skal da herved ufravigelig

have for øje, at der af de i Universitetets Normalreglement til Bygnings-

udgifter i Kjøbenhavn og til Kirkernes Fornødenheder under Jordebogsudgifterne

beregnede Summer ikke anvendes mere til Bygningernes Vedligeholdelse og

andre ordinære Udgifter i Anledning af samme end 2400 Rbdlr. aarlig, og ikke

til Kirkerne mere end 2200 Rbdlr. aarlig, alt i Henhold til Universitetets Normal-

reglement og den kongelige Resolution af 22 Dec. 1837. Ligesom derfor ingen

af fornævnte Udgifter ved Bygningerne i Kjøbenhavn, derunder indbefattet

Udgifterne til Brændsel og Lys i Universitetsbygningerne, skal kunne beordres

af andre end Kvæstor, saaledes skal Kvæstor paa den anden Side være be-

myndiget til paa sit An- og Tilsvar at foranstalte alt, hvad der hører til den

ordinære Vedligeholdelse, navnlig Afhjælpningen af de Mangler, som ved de

lovbefalede Provstesyn findes ved Landsbykirkerne; dog skal han gjøre Fore-

stilling til Direktionen, naar særdeles Uheld et enkelt Aar maatte lade be-

frygte, at de her omhandlede ordinære Udgifter kunde overstige de dertil

normerede Summer, eller naar en extraordinær Udgift af nogen Betydenhed

maatte findes fornoden eller tjenlig til Universitetets Tarv, saasom ved

Udvidelse af Kirkegaardene, nyt Tags Oplæggelse paa en Universitetskirke, og

deslige. Hvad angaar Anvendelsen af <le 600 Rbdlr., som for Universitets-

bygningens Vedkommende, og det lige Beløb, som for Landsbykirkernes Ved-



1838. 174

Jan. 5. kommende, ved allerhøjeste Resolution af 22 Decbr. 1837 cre stillede til

Konsistoriums egen Disposition, da har Kvæstor efter Konsistoriums For-

langende at anvise de af berørte Summer beordrede Udtællinger paa ved-

kommende Konto, saa og at meddele Konsistorium de Oplysninger, samme

maatte fordre med Hensyn til nys nævnte Gjenstande, ligesom han og, naar

han anser det for gavnligt for Universitetet at foreslaa en disse Gjenstande

vedkommende Foranstaltning, hvis Bekostning han antager efter sin Natur

at henhore under hine til Konsistoriums Disposition stillede Summer, derom

har at gjore Indstilling til Konsistorium. Naar Kvæstor, saaledes som her-

efter i § 8 foreskrives, indsender Universitetets Hovedregnskaber til Konsi-

storium, skal han tillige fremsende en almindelig Beretning om de under

nærværende Paragraf omhandlede Gjenstande. § 4. Ligesom Kvæstor har

at vaage over, at alle Skatter og andre Universitetet selv paahvilende Præsta-

tioner af lignende Art i rette Tid erlægges, saaledes skal han og med særdeles

Flid vaage over, at Universitetets Indtægter til rette Tid indkomme. Han

bor giv.e Universitetskontorets Embedsmænd og Universitetsforvalterne hertil

sigtende hensigtsmæssige Forskrifter, saasom om Afgiftsberegningers og

Restancelisters Affattelse, Paamindelser om Betaling, Indkaldelser til Forligs-

kommissionen, og i fornødent Fald Søgsmaal for Retten, hvilke Forskrifter

hine Betjente nøjagtig have at efterleve. Efter at de ældre Restancer ere

berigtigede, bliver det Kvæstors Pligt efterhaanden at bringe det derhen, at

de af Universitetets Arvefæstere, som have de nye Skjødeformularer, uden

Henstand erlægge den efter disse Formularer den 1 Sept. forfaldne Tredjedel

af Aarets Afgift, beregnet efter det foregaaende Aars Kapitelstaxt, hvorimod

Resten af denne Afgift bliver for disse Arvefæsteres Vedkommende at ind-

kræve, saa snart Kapitelstaxten i det følgende Aar er sat. For de Arve-

fæsteres Vedkommende, der have de gamle Skjødeformularer, bor, saa snart

Kapitelstaxten er sat, fornøden Underretning om Beløbet af forrige Aars

Afgift gjennem Forvalterne og Bondefogderne meddeles Yderne, med Opfor-

dring til at erlægge deres Skyld, der efter de nys nævnte Skjødeformularer stedse

skal være betalt til 1 Maj i det næstkommende Aar. Husmændenes aarlige

Afgift maa paa engang opkræves, naar efter Kapitelstaxtens Bestemmelse den

almindelige og endelige Afgiftsberegning affattes. Kvæstor skal imidlertid,

saa længe de endnu tilbage staaende ældre Restancer gjøre det fornødent, og

naar ellers enkelte Uheld vilde medføre, at en stræng og øjeblikkelig Ind-

drivelse af Landgilden kunde blive Yderne til særdeles Skade, være be-

myndiget til at give en. passende Henstand, dog saaledes, at han halvaarlig

lader Hovedbogholderen affatte en nøjagtig Fortegnelse over samtlige Re-

stancer af Universitetets Indtægter uden al Undtagelse, hvilken Fortegnelse

han derefter har at tilstille Direktionen med Oplysning om, hvad der er fore-

taget med Hensyn til Inddrivelsen, ligesom han og ved Indsendelsen af denne

Restanceliste bør meddele de Grunde, hvorfor han har indrømmet nogen

Yder Henstand, naar samme er af nogen Betydenhed, alt for at Direktionen

kan bedømme, om der anvendes den tilbørlige Opmærksomhed og Flid med
Hensyn til Restancernes Inddrivelse, og for at den kan meddele Kvæstor de

nærmere Forskrifter, som den i saa Henseende maatte finde fornødne. An-

søgninger om Eftergivelser blive af Kvæstor at indstille til Direktionen, for
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at samme enten ved sin Resolution kan afgjore Sagen eller allerunderdanigst Jan. 5.

forelægge Hs. Maj. Kongen den til allerhej este Resolution. § 5. Alle Sager

om Overdragelse af Jorder, Gaarde og Huse til simpelt Fæste eller til Arve-

fæste efter de gjældende Bestemmelser, samt om Bortforpagtninger af Tiender,

blive af Kvæstor at indstille til Direktionen. Det Korn, som ydes Uni-

versitetet in natura , bemyndiges Kvæstor til at afhænde efter bedste Skjen-

nende, som hidtil har været brugeligt, naar der af vederhæftige Kjebere

bydes saa meget, som der efter hver Egns Beskaffenhed kan erholdes og

hidtil er erholdt for Sæden. Har Kvæstor imidlertid nogen Tvivl om Prisens

Antagelighed eller Kjoberens Vederhæftighed, bor han om Kornets Afhændelse

gjore Forestilling til Direktionen. § 6. Kvæstor ber drage Omsorg for, at

den akademiske Fonds Overskud bliver gjort frugtbringende paa lovlig Maade,

navnlig ved Udlaan paa Prioriteter. For saa vidt visse Midler, saasom Frue

Kirkes Bygningsfonds Overskud, skulle gjeres frugtbringende ved Anbringelse

i Statspapirer eller deslige Effekter, lader Kvæstor disse indkjebe til Dagens

Pris ved en Mægler, og bliver Kjobet at legitimere ved Regnskabet med

Mæglerens Slutseddel. For saa vidt Pengene skulle udlaanes paa Prioriteter

i faste Ejendomme efter de lovbefalede Regler, indstiller Kvæstor det Udlaan,

som han finder lovligt og gavnligt, til Direktionens Approbation. Kvæstor

ber stedse have Omsorg for Sikkerheden af Universitetets Panter, og træffe

de hensigtsmæssigste Foranstaltninger til, ved at bevirke lempelige Afdrag af de

Debitorer, hvis Pant maatte være eller blive mindre betryggende, efterhaanden

at forbedre Universitetets Sikkerheder. Hvad angaar Udsættelsen og Opsigelsen

af de Midler, som tilhore den fra den akademiske Fond adskilte Legatmasse,

da har Kvæstor ogsaa i Henseende til disse de foran nævnte Pligter at op-

fylde, dog saaledes at han, i Medhold af den allerhej este Resolution af

22 Decbr. 1837, i Sager af oven nævnte Slags forst erholder Konsistoriums

Samtykke. § 7. Saa vidt muligt ber Kvæstor en Gang i Sommerens Lob

foretage den hidtil brugelige Inspektion af Godset i Sjælland, der dog kan

ske til forskjellige Tider i de forskjellige Forvalterdistrikter, saaledes som det

er Kvæstor belejligt. Ved denne Inspektion ber Kvæstor navnlig: a) lade

alle Godsets Beboere, som staa til Restance, tilsige til Mede paa passende

Steder for at forevise deres Skatteboger, saa at Kvæstor kan forvisse sig om
de udestaaende Restancers Rigtighed, og strax meddele Forvalterne Ordre til

at inddrive de Beleb, som ej ere betalte, og hvormed han ej, efter de

oven staaende Regler, finder at burde give Henstand; b) modtage de Benders

eller andre Universitetsgodsets Beboeres Besværinger, som de maatte have at

fremfere med Hensyn til deres, Universitetet vedkommende Forhold: c) fore-

tage Revision af samtlige Forvalteres Embedsprotokoller og Kassevæsen, i Sær-

deleshed for saa vidt vedkommer Erlæggelsen af de almindelige Skatter og

offentlige Afgifter, og sammes Indbetaling i Amtstuerne; d) tage alle saa-

danne Universitetets Ejendomme, med Hensyn til hvilke noget maatte være at

foranstalte, i øjesyn, navnlig Kirkerne. Saa snart Inspektionen er tilende-

bragt, ber Kvæstor om sammes Udfald, og hvad der i Anledning af den kan

være at foretage, gjere Beretning til Direktionen. Omkostningerne i Anled-

ning af Inspektionsrejserne anviser Kvæstor forelebig af Universitetets Kasse;

men de blive med Regnskabets Revision, særlig af Revisor at indstille til
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Jan. 5. Direktionens Approbation. § 8. Hvad angaar de Universitetskvæsturen

underlagte Regnskaber, da har Kvæstor at drage Omsorg for, at disse af-

lægges i rette Tid, saaledes at de i Overensstemmelse med allerhøjeste Reso-

lution af 2 Decbr. 1836 ere ham tilstillede inden 1 Marts efter hvert Regn-

skabsaars Udlob. Det er dernæst Kvæstors Pligt, efter at have afgivet

Regnskaberne til Revisor, at paase, at Revisionen fremmes med tilbørlig

Nøjagtighed og Hurtighed, og han har derfor, hvis han finder Grund til at

antage, at Revisor ej fremmer Revisionen tilbørlig, enten med Hensyn til

den fornødne Hurtighed eller med Hensyn til selve Indholdet af Revisionen,

om denne Gjenstand at indgive Andragende til Direktionen, for at den kan

tage Sagen nærmere under Overvejelse og foranstalte , hvad der findes hen-

sigtsmæssigt og fornødent. Naar Regnskaberne, efter at være reviderede, ere

tillige med alle tilhørende Bilag, tilbageleverede Kvæstor, har denne, for saa

vidt Revisor maatte have gjort nogen Bemærkning i Henseende til Kvæstors

i Aarets Løb afgivne Resolutioner eller Anvisninger, derom at meddele sin

Erklæring; og blive derefter de saaledes reviderede Regnskaber, ledsagede

med Kvæstors Bemærkninger, i Overensstemmelse med allerhøjeste Resolu-

tioner af 2 Decbr. 1836 og 22 Decbr. 1837, af ham at tilstille Konsistorium,

for at de derfra kunne indsendes til Direktionen til endelig Decision. § 9. I

Henhold til den allerhøjeste Resolution af 2 Decbr. 1836 skal det være Kvæ-

stors Pligt at konferere med Inspectores quæsturæ i Henseende til alle de

Oplysninger om Universitetets økonomiske Anliggender, som Konsistorium

maatte attraa. § 10. Da den nærmeste Bestyrelse af hele Universitetets

økonomi, efter de allerhøjeste Resolutioner af 2 Decbr. 1836 og 22 Decbr.

1837, er overdraget Kvæstor paa hans An- og Tilsvar, saa er det heraf en

Selvfølge, at, naar Universitetet nogen Sinde maatte lide Tab ved Mangel paa

tilbørlig Omhu fra hans Side, bør han af egne Midler erstatte Universitetet

saadant Tab.
(Univ. Arkiv.)

Jan. 30. Plakat ang. en forenet medicinsk-kirurgisk Examen m. m.*)

For at tilvejebringe en hensigtsmæssig indbyrdes Forbindelse mellem de tvende

Læreanstalter for de medicinsk-kirurgiske Videnskaber, som findes i Kjøbenhavn, og derved

forøge begge Anstalters Virksomhed til Gavn for disse Videnskaber og sammes Anvendelse,

har Kongen besluttet og befaler, som følger:

1) I Stedet for den særskilte medicinske og særskilte kirurgiske Examen,

som hidtil har fundet Sted, dels ved Kjøbenhavns Universitet, dels ved det

kirurgiske Akademi, skulle for Fremtiden de, der ville erhverve Adgang til

Lægeembeder eller til licentiam practicandi, prøves i samtlige Lægeviden-

skaben vedkommende Fag udi en forenet Examen under Navn af Læge-

examen eller Examen medico-chirurgicum , hvilken Examen holdes, dels ved

Universitetet af Professorerne ved det medicinske Fakultet, dels ved det

kirurgiske Akademi af sammes Professorer, alt i de Fag, som i denne An-

ordnings § 4 blive bestemte for enhver af disse Læreanstalter. 2) Med den

saaledes anordnede Examen for Læger sker Begyndelse i forestaaende Foraar;

*) Selmers Aarb. f. 1838 S. 132 ff.
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dog skulle ved Siden heraf eudnu til samme Tid afholdes Examina ved begge Jan. 30.

Læreanstalter efter de hidtil gjældende Kegler med samme Ret for den

examinerede som hidtil, ligesom det indtil Foraaret 1839 tilstedes de ved

Akademiet eller Fakultetet examinerede at tage særskilt Examen ved den

Læreanstalt, hvor den paagjældende ikke forhen er prøvet. Fra Efteraaret

1838 bliver derimod, med sidst nævnte Undtagelse, ene afholdt den kom-

binerede Lægeexamen. 3) Til foranforte lægevidenskabelige Examen skulle

kun de have Adgang, der ved Kjøbenhavns Universitet have taget Examen

artium og Examen philologico-philosophicum, eller som, efter at være imma-

trikulerede ved et andet Universitet, have ved Kjøbenhavns Universitet

underkastet sig den ved Resol. 22 Nov. 1833 (Bekj. 20 Dec. 1833) fore-

skrevne Præliminærexamen. Imidlertid gjores herfra Undtagelse for dem,

der allerede ere inskriberede som studerende ved bemeldte Akademi, eller

som, inden næste Foraars Kursus begynder, lade sig indskrive og begynde at

hore kirurgiske Forelæsninger, hvilke beholde Adgang til at underkaste sig

Examen og derefter befordres til Embeder, samt udøve medicinsk-kirurgisk

Praxis, om de end ikke ere akademiske Borgere, dog at denne Adgang op-

hører med Efteraarsexamen 1842, hvilket skal være den sidste Gang, at

andre end de, der have aflagt de foranførte foreløbige Prøver ved Univer-

sitetet, kunne antages til kirurgisk-medicinsk Examen. 4) Den forenede

lægevidenskabelige Examen, der afholdes 2 Gange aarlig og samtidig ved

begge Læreanstalter, skal bestaa: a) i skriftlige Prøver, -nemlig en i Medi-

cina forensis, en i Kirurgi og en i Therapi. Til Udarbejdelsen af hver af

disse tilstaas der Kandidaten 6 Timer. Specimina skrives paa Dansk, med
mindre en Kandidat, der er født i Hertugdømmerne og ikke har den for-

nødne Færdighed i det danske Sprog, hellere ønsker at skrive dem i sit

Modersmaal, ligesom det og maa være tilladt at skrive Udarbejdelserne i

Kirurgi og Therapi paa Latin; b) i anatomiske Dissektioner; c) i klinisk

Prøve: en i Kirurgi og en i Therapi. Sygejournalen dikteres paa Latin,

med mindre Kandidaten er i det Tilfælde, som omhandles i § 3 sidste

Membrum, da den dikteres i hans Modersmaal, og d) i mundtlig Prøve, der

holdes paa Dansk eller, naar Kandidaten er født i Hertugdømmerne og han

ønsker det, paa Tysk. Prøven foretages med 2 Kandidater i 2 Dage, saa-

ledes at enhver af dem examineres begge Dagene, den ene Dag i 3, den

anden i 4 Timer, nemlig i Anatomi, kirurgisk Pathologi og kirurgiske Opera-

tioner af Akademiets Professorer; i Fysiologi Farmakologi med Botanik og

Kemi, Pathologi og Therapi, Akkouchement, Børne- og Fruentimmersyg-

domme af Lærerne ved Fakultetet. De skriftlige Prøver bedømmes af samt-

lige Professorer, og Spørgsmaalet i Medicina forensis gives vexelvis af

Akademiet og Fakultetet. 5) Under Examinationen ved enhver af fornævnte

lægevidenskabelige Læreanstalter skal stedse i ethvert Fag, foruden den

examinerende Professor, en af den anden Læreanstalts Professorer og endnu

en anden anset Læge være tilstede for med Examinator at bestemme den

Karakter, som tilkommer Kandidaten. Antallet af de Mænd, der saaledes,

foruden selve Læreanstalternes Professorer, skulle deltage i den lægeviden-

skabelige Examen, skal stedse være ni, og bestaa af dem blandt det, kgl.

Sundhedskollegiums Medlemmer, der ej ere ansatte ved nogen af bemeldte

Nonner f. Univ. II. ii.'i
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Jan. 30. Læreanstalter, samt af Stadsfysikus i Kjøbenhavn, og derhos af saa mange

andre dertil af Sundhedskollegiet udnævnte duelige Mænd, som behøves for

at tilvejebringe det oven nævnte Tal, hvilke tilforordnede Medlemmer hver

Gang udnævnes paa 2 Aar. Derimod blive de nu brugelige Examensproto-

koller ikke længer at føre. 6) Hovedkarakteren, der efter de af Examina-

torerne vedtagne bestemte Kegler uddrages af de specielle Karakterer for hver

Prøve, bliver en af følgende: 1ste med Udmærkelse (Laudabilis et qvidem

egregie), 1ste (Laudabilis), 2den med Fortrin (Haud illaudabilis primi gradus),

2den (Haud illaudabilis secundi gradus) og 3dje (Non contemnendus). 1ste

Karakter kan ikke tildeles nogen, som for nogen som helst Prøve har er-

holdt 3dje Karakter. 7) Om Examens Udfald meddeles der Kandidaten et

paa stemplet Papir af 4. Klasse No. 5 udstedt Testimonium, underskrevet af

begge Læreanstalters Professorer og forsynet med begges Segl, hvorimod han

fritages for at løse det ellers befalede Testimonium publicum af Univer-

sitetet.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Febr. 24. Kane. Skr. til det medicinske Fakultet om Karakterberegningen ved

den mediko-kirurgiske Examen.

Det kgl. danske Kancelli har ved at kommunicere Direktionen, at

Kollegiet har nedlagt allerunderdanigst Forestilling i Anledning af det For-

slag, som det medicinske Fakultet i Forening med det kgl. kirurgiske Aka-

demis Medlemmer have, i Henhold til den kgl. Kesol. af 3 Juni f. A., af-

givet angaaende de nærmere Betingelser, der til Udførelsen af de ved allerh.

bemeldte Resolution givne Bestemmelser, betræffende det kirurgiske Studium,

maatte findes fornødne, og ved at fremsende Exemplarer af den i denne An-

ledning under 30 f. M. udfærdigede allerh. Plakat tillige anmodet Direktionen

om at tilkjendegive Fakultetets Medlemmer, at for saa vidt det var fore-

slaaet, at de specielle Karakterer for hver enkelt Prove skulde ansættes i

Talværdi, og deraf uddrages en Hovedkarakter, da viser Forslaget ikke, i

hvilket Forhold disse Tal skulle staa til Hovedkarakteren, ligesom det heller

ikke skjønnes, hvorledes dette kan forenes med den proponerede og allern.

bifaldte Bestemmelse, at ingen kan faa 1ste Karakter, som i nogen Rubrik

har faaet mindre end 2den Karakter, hvilket synes at forudsætte Special-

karakterer, der ej ere udtrykte ved Tal, og at Hs. Maj. derfor, ved at bi-

falde disse Kancelliets Bemærkninger, allern. har overladt Examinatorerne

selv at foretage de Forandringer derved, som findes nødvendige.

(Univ. Arkiv.)

Maj 8. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, at Direktionen

finder, at der bør gives Konsistorium Lejlighed til at ytre sig over de Sager,

som angaa -Afhændelser af Universitetets Fæstesteder til Arvefæste, førend

slige Sager blive endelig afgjorte, hvorimod Direktionen paa den anden Side

anser det mindre stemmende med de forandrede Forhold ved Universitetets

økonomiske Bestyrelse, at Skjøderne paa Arvefæsteoverdragelse udfærdiges og

underskrives af Konsistorium, men anser det for passende, at de, ligesom

ved andre under Direktionens Ressort staaende Stiftelser er Tilfældet, ud-

færdiges og underskrives af denne. 1 Overensstemmelse hermed er det paa-
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lagt Kvæstor at indkomme mod nærmere Forslag om, hvilke Forandringer Maj H >

der herefter villo være at foretage med de hidtil brugte Skjødeformularer.*)

(Univ. Arkiv.)

Kane. Oirk. til Amtmændene i Sjælland ang. Retsbetjentenes For- Juni 5.

pligtelse til at inddrive Kjøbenhavns Kommunitets Tienderestancer.

Under 18 Febr. f. A. udbad man sig (Tit.) behagelige Erklæring angaaende dot

Sjiorgsmaal , som, i Anledning af et fra Kommunitetsforvalter, Kammerraad N. N. ind-

kommet Andragende, hvorover den kgl. Direktion for Universitetet og de lærde Skoler

havde forlangt Kancelliets Betænkning, var opstaaet, om hvorvidt nng. n Forpligtelse kan

antages at paahvile Retsbetjentene med Hensyn til Inddrivelsen af Kjøbenhavns Kommu-
nitets Tienderestancer.

Efter desangaaende at have modtaget Erklæring fra (Tit.) og øvrige

Amtmænd i Sjællands Stift, skulde Kancelliet tjenstligt tilmelde Dem til be-

hagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse, at naar de sognevis

forfattede Lister over Restancerne, efter at være approberede af Amtmanden,

tilstilles Retsbetjentene, bor de meddele Udpantningsordren til Sognefogderne,

ligesom de og af dem bør instrueres om, hvorledes de have at forholde sig,

naar nogen Tvivl derom opstaar; ogsaa bor Sognefogderne igjen tilstille

Retsbetjentene de afholdte Forretninger, hvorefter disse, hvis der er indløbet

en Fejl, som kan rettes, bør give Sognefogderne det fornødne Tilhold, men

ellers tilstille Rekvirenten Forretningen. Men videre kan det ikke antages,

at Retsbetjentenes Forpligtelse i Henseende til Tiendetagerne strækker sig.

Saaledes maa det, førend Udpantningen sker, paaligge Rekvirenten at for-

anstalte den i Frd. 2 Juni 1830 befalede Advarsel til Skyldneren , ligesom

det ogsaa maa paaligge hin, efter at han fra vedkommende Retsbetjent har

modtaget Udpantningsforretningen, at rekvirere Avktionsforretningen over det

udpantede Gods hos Avktionsforvalteren , fastsætte de Konditioner, hvorpaa

det skal sælges, og selv sørge for Avktionsbeløbenes Inkassation.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Reskript til Direktionen for den kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Juni 13.

ang. Antagelsen af et forøget Antal Kandidater til Undervisning paa Stif-

telsen og Nedsættelse af deres Ophold sammesteds til 3 Maaneder.

Af Vort danske Kancelli er Os allerunderdanigst foredraget et af Eder til samme
indgivet Andragende, hvori I, da det i de senere Aar forogede Antal af medicinske og

kirurgiske Kandidater gjør det ønskeligt, at der træffes Foranstaltning til, at fiere studerende

end hidtil gives Adgang i praktisk Fødselshjælp paa den kgl. Fodsi lsstiftelse, have ind-

stillet, at det Antal af medicinske og kirurgiske Kandidater, s<'m i Henhold til det aller-

høje>te Reskr. 23 Marts 1787 nu antages til Undervisning paa Stiftelsen, maa forøges

saaledes, at samtidig i Stiftelsen skaffes Plads for i alt G medicinske og kirurgiske Kandi-

dater, samt at Minimum af den ved bemeldte Reskript fastsatte Tid af 4 Maaneder for

Kandidaternes Ophold paa Stiftelsen for Fremtiden maa nedsættes til 3 Maaneder.

Efter at have taget denne Sag, samt de Os i den Anledning aller-

underdanigst foredragne Omstændigheder i Overvejelse, give Vi Eder hermed

til Kjende, at Vi allernaadigst ville, at der, foruden det ved forommeldte

allørhøjeste Reskr. 23 Marts 1787 fastsatte Antal af studerende, der paa be-

meldte Stiftelse kan antages til Undervisning i praktisk Fødselshjælp, end

*) Selmers Aarb. f. 1838 S. 1G8.

23*
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Juni 13. videre maa af Overakkouchørcn antages tvende Kandidater, saa at stedse et

Antal af indtil 6 Kandidater kunne tildeles Plads paa Stiftelsen, og at det

med forbemeldte Keskript fastsatte Minimum af 4 Maaneder for de studerendes

Ophold paa Stiftelsen maa nedsættes til 3 Maaneder.

(Algr. Ussings Keskr. Sml.)

Sept. 21. Kgl. Resol., hvorved det under 6 Oktbr. 1812 allernaadigst kon-

firmerede Gavebrev for det Bulovske Legat til det botaniske Studiums Fremme
ved Kjøbenhavns Universitet, for saa vidt deri bestemmes, at en Fjerdedel af

Legatets aarlige Kenter skal anvendes til Anskaffelse af Tegnematerialier ved

Undervisningen i botanisk Blomstertegning, nærmere modificeres derhen,

at denne Afdeling af Legatet i Fremtiden skal anvendes forst til Tegne-

materialiers Anskaffelse, dernæst til Lokalets Opvarmning, og hvad derefter

bliver tilovers tilflyde den botaniske Haves Bibliothek, hvorimod Legatets i

de foregaaende Aar opsparede Overskud bliver at oplægge til Legatkapitalens

Forogelse. *)

(Univ. Arkiv.)

Nov. 16. Betænkning, efter Konsistoriums Begjæring afgivet af det juridiske

Fakultet om, hvorvidt den Ret strækker sig, som tilkommer Stifterens Fa-

milie til at besætte Pladserne paa Elers Kollegium.

I denne Betænkning minder Fakultetet om den af Kancelliet efter

Konsistoriums Forestilling af 26 Nov. 1768 og Konf. Lowenorns Erklæring

af 9 Juli 1769 under 19 Avg. s. A. afgivne Resolution, ved hvilken det blev

paalagt Konsistorium at tilkjendegive Konf. Løwenorn, »at han ifølge Fun-

dationen haver at foreslaae* 3 Personer, og at, naar han kun nævner een, blive

de tvende andre af Ephoro tillagte for at præsenteres Consistorialibus , med
mindre han skulde finde for godt, Sagen ved Lands Lov og Ret at udføre.«

End videre, at Prokansler Janson, i Følge Badens Journal 2 Aarg. S. 155—157,

i en vidtløftig Deduktion til Generaladjudant og Major Løwenørn paa Uni-

versitetets Vegne skal have erklæret, at Universitetet »ventede af ham, at

han herefter kun proponerede 3 Candidater, hvoraf Consistorium forbeholdt

sig at nominere den ene; efterlod han dette og foreslog ikkun een, holdt

Consistorium sig beføjet at sætte tvende andre Fundatsdygtige med paa

Listen.« Denne Deduktion har vel ikke kunnet findes i Konsistoriums Arkiv,

derimod vel en Skrivelse af 29 Marts 1788 fra Konsistorium til General-

adjudant Løwenørn og som netop gaar ud paa det samme som Jansons

Deduktion. Efter den Tid er Familien vedblevet at foreslaa 3 Kandidater til

hver ledig Plads; dog ere ofte kun 1 eller 2 indstillede men da ikke sjælden

med Tilkjendegivelse, at ikke flere have søgt den ledige Plads. Fakultetet

udtaler derefter: »Det er saaledes af dem, hvem Universitetets Bestyrelse

har været overdraget, for længst afgjort, paa hvad Maade Familien har at

udøve sin Nominationsret, og ved denne Afgjørelse, som Fakultetet anser

grundet i Fundatsens Indhold, bør det uden Tvivl have sit Forblivende, dog

at det naturligvis, saaledes som i Resol. af 19 Avg. 1769 antaget, staar

*) Selmers Aarb. f. 1838 S. 130-31.



181 1838.

Familien frit for, saafremt den formener, at dens Ret gaar videre, end der Nov. 16.

fra Universitetets Side indrømmes, at paatale samme ved Domstolene.«

Denne Fortolkning sammenholder Fakultetet nærmere med Udtrykkene i

Kollegiets Fundats.
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved tillades, at der, naar Vakance finder Sted i Dec. 11.

Kasserer-, Bogholder- eller Kassekontrolørposten i Universitctskontoret, maa

af Konsistorium for Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler bringes

i Forslag tre, som Konsistorium anser for de dueligste blandt dem, der have

ansøgt den ledig værende Post, og at Direktionen af disse tre maa vælge

og antage den ene.*)
(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvori samme til- Dec. 22.

skrives, at Direktionen ikke skjønner, at der, efter de i den senere Tid fore-

gaaede Forhandlinger i Henseende til Universitetsgodsets Administration og

Arvefæsteskjodernes Udfærdigelse, er tilstrækkelig Grund til i Fremtiden at

lade nogen Andel af Gebyrerne ved disse Skjoders Udstedelse komme enten

Universitetets Rektor eller dets Pedeller til gode, og at saaledes herefter det

hele Gebyr vil blive at beregne den akademiske Fond til gode, dog at de

nuværende Pedeller vedblive for deres Embedstid at nyde de dem af for-

nævnte Gebyrer tilfaldende Sportler.**)
(Univ. Arkiv.)

1839.

Kgl. Resol., at der af Kommunitetets Kasse maa anvendes et aar- Jan. i.

ligt Beløb af indtil 500 Rbdlr. til Vedligeholdelsen af den paa Regensen

bestaaende Læseforening for Stiftelsens Alumner uden Bekostning for disse,

dog saaledes, at samme sættes under nærmere Bestyrelse og Tilsyn af det

theologiske Fakultet.

Selmers Aarh. f. 1839 S. 81-84.

Kgl. Resol., om nærmere Bestemmelser for Sportler ved Kjøben- Jan. 11.

havns Universitet.***)

I Stedet for de hidtil fulgte, til Dels paa gammel Vedtægt grundede, Regler fur

Universitetets Sportelvæson, ville Vi allernaadigst liave fastsat folgende Bestemmelser om
de Gebyrer, som for Fremtiden af vedkommende blive at erlægge ved Immatrikulationen,

ved de forskjellige Examina, som afholdes ved Universitetet, ved de akademiske Promotioner,

samt for Udfærdigelsen af Testimonia publica.

I. Ved Immatrikulationen erlægges 11 Rbdlr. Sølv, hvoraf tilfalder

Universitetets Rektor 2 Rbdlr., det filosofiske Fakultets Dekanus 4 Rbdlr.,

Universitetsbibliotheket 1 Rbdlr., Kapellanen ved Trinitatis Kirke 1 Rbdlr.,

Pedellerne til lige Deling 3 Rbdlr.

*) Selmers Aarb. f. 1838 S. 164-68.
•*) Selmers Aarb. f. 1838 S. 169.

***) Selmers Aarb. f. 1830 S. 41-56.
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Jan. 11. II. Gebyrer ved de forskjellige Examina: A. Ved Examen artium og

Præliminærexamen for studerende fra fremmede Universiteter erlægges 1 Rbdlr.

Sølv til den akademiske Fond. B. 1) Ved den filologisk-filosofiske Examens

første Prove, og ligeledes ved samme Examens anden Prøve, erlægges 2 Rbdlr.

Solv, hvoraf 1 Rbdlr. tilfalder det filosofiske Fakultets Dekanus, og 1 Rbdlr.

Pedellerne til lige Deling; dog bliver, i Overensstemmelse med Reskr. 11 Maj

1775 § 2, af den Dekanus tilkommende Andel for begge Examina aarlig af

ham at udrede 60 Rbdlr. til den akademiske Fond og 50 Rbdlr. til Pedellerne.

2) For særskilt Prove i Mathematik i Henhold til Resol. 4 Maj 1832 § 3,

og for særskilt Prove i Hebraisk, for dem, som ikke have opgivet dette Fag

ved den filologisk-filosofiske Examens første Prove, men senere agte at ind-

stille sig til theologisk Examen, 1 Rbdlr. 64 Sk. Solv, hvoraf 1 Rbdlr. til-

falder det filosofiske Fakultets Dekanus og 64 Sk. Pedellerne til lige Deling.

C. Ved theologisk Examen erlægges 8 Rbdlr. Sølv, hvoraf tilfalder den

akademiske Fond 2 Rbdlr., Sognepræsten ved Trinitatis Kirke 2 Rbdlr.,

Notarius 2 Rbdlr., Pedellerne til lige Deling 2 Rbdlr. D. Ved den juridiske

Examen erlægges: 1) Ved den fuldstændige juridiske Examen 8 Rbdlr. Solv,

hvoraf tilfalder d<-n akademiske Fond 2 Rbdlr. Sognepræsten ved Trinitatis

Kirke 2 Rbdlr., Notarius 2 Rbdlr., Pedellerne til lige Deling 2 Rbdlr. 2) Ved

den juridiske Examen for ustuderede 8 Rbdlr. Solv, hvoraf tilfalder det

juridiske Fakultet 4 Rbdlr., Notarius 2 Rbdlr., Pedellerne til lige Deling

2 Rbdlr. E. Ved den forenede medicinsk-kirurgiske Examen erlægges til

Universitetet 10 Rbdlr. Solv, hvoraf tilfalder det medicinske Fakultets De-

kanus 6 Rbdlr., Notarius 2 Rbdlr., det medicinske Fakultets Pedel 2 Rbdlr.

F. Ved den filologiske Embedsexamen erlægges 8 Rbdlr. Sølv, hvoraf til-

falder det filosofiske Fakultets Dekanus 1 Rbdlr., Notarius 3 Rbdlr., Sogne-

præsten ved Trinitatis Kirke 2 Rbdlr., Pedellerne til lige Deling 2 Rbdlr.

G. Ved den i Folge Resol. 7 Sept. 1838 under Universitetet henlagte al-

mindelige Forberedelses Examen erlægges 6 Rbdlr. Solv, hvoraf tilfalder

det filosofiske Fakultets Dekanus 1 Rbdlr., de examinerende Professorer

3 Rbdlr., den akademiske Fond 1 Rbdlr., Pedellerne til lige Deling 1 Rbdlr.

III. Ved Promotioner til akademiske Grader erlægges: A. Ved

Doktorpromotioner 80 Rbdlr. Solv, hvoraf tilfalder de censurerende Pro-

fessorer 40 Rbdlr. , Universitetets Rektor 10 Rbdlr., vedkommende Fakultets

Dekanus 20 Rbdlr., Pedellerne til lige Deling 10 Rbdlr. B. Ved Licentiat-

og Magisterpromotioner 20 Rbdlr. Solv, hvoraf tilfalder de censurerende Pro-

fessorer 8 Rbdlr., Universitetets Rektor 4 Rbdlr., vedkommende Fakultets

Dekanus 4 Rbdlr., Pedellerne til lige Deling 4 Rbdlr. C. Ved Magister-

konferens 4 Rbdlr. Sølv, nemlig: til det filosofiske Fakultets Dekanus 2 Rbdlr.,

til Pedellerne til lige Deling 2 Rbdlr.

IV. For Udfærdigelsen af Testimonium publicum erlægges 12 Rbdlr.,

hvoraf tilfalder: Universitetets Rektor 3 Rbdlr., Sognepræsten, Kapellanen,

Klokkeren og første Graver ved Trinitatis Kirke, de to første hver 72 Sk. de to

sidst nævnte hver 24 Sk., i alt 2 Rbdlr., vedkommende Fakultets Dekanus 2 Rbdlr.,

vedkommende Fakultets Notarius 24 Sk., første Pedel 2 Rbdlr. 32 Sk., anden

Pedel 1 Rbdlr. 40 Sk., Expeditionsomkostninger 1 Rbdlr., hvorved den

Metropolitanskolen hidtil tillagte Andel af Gebyret (24 Sk.) bortfalder. For-
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pligtolsen til at Lose Testimonium publicum paaligger alle dom, som, etter at Jan. 11.

have bestaaet Embedsexamen ved Universitetet, ansættes i noget som helst

Kmbede i Følge kgl. Resolution, hvad enten de paa saadant Embede erholde

kgl. Bestalling eller ikke, og uden Hensyn til, om der til det Embede, til

hvilket de udnævnes, udfordres nogen Embedsexamen eller ikke; dog skulle

de medicinsk-kirurgiske Kandidater som have underkastet sig den ved PI. 30

Jan. 1838 paabudne forenede medicinsk-kirurgiske Examen, være fritagne for

denne Forpligtelse.

V. De ved de forskjellige Examina forefaldende Udgifter skulle for

Fremtiden udredes af den akademiske Fond, i Stedet for, som hidtil, af

Kommunitetets Kasse.

VI. Den i Univ. Fund. 7 Maj 1788 Kap. II. §§ 3, 5 og 6 foreskrevne

Indretning med Privatpræceptorer skal for Fremtiden være aldeles afskaffet.

VII. 1 Henseende til Dekanatsindtægternes Oppeborsel i det filosofiske

Fakultet vil Kongen, at det indtil videre skal forblive som hidtil.

(Univ. Arkiv.)

Skrivelse fra Eforus for Valkendorfs Kollegium til Konsistorium, at Jan. 18.

det i Overensstemmelse med Fundatsens Ord og Aand har været antaget,

at i Regelen ingen forundes dette Stipendium , uden at han ved Siden af

Trang har erholdt bedste Karakter ved Examen artium og philosophicum, i

det mindste ved den sidste, at det har været antaget, at Stipendiet hellere

tilstaas yngre dertil kvalificerede studerende end ældre, der ere nær ved at

naa Embedsexamen, samt at alle Hovedstudier: Theologi, Juriprudens,

Medicin, Filologi og Polyteknik, bar nyde lige Opmærksomhed som saadanne,

og ved Besættelsen af Pladserne Hensyn tages til en vis proportioneret

Fordeling.*)
(Acta cons.)

Kgl. Resol., hvorved det tillades Lektor i Kemi ved det kirurgiske jan. 25.

Akademi E. A. Scharlin^, efter at han forst er blevet immatrikuleret som

akademisk Borger ved Kjøbenhavns Universitet, at disputere for Magister-

graden uden i Forvejen at underkaste sig den ved Univ. Fund. 7 Maj 1788

Kap. V. § 4 og Frd. 9 Jan. 1824 § 2 foreskrevne Magisterkonferens.**)

(Univ. Arkiv.)

Bekj. fra Univ. og Skole-Direkt. ang. nærmere Bestemmelser for Jan. 29.

Sportlerne ved Kjøbenhavns Universitet, ved hvilken de i kgl. Resolution

11 Jan. 1839 de 4 første Poster, med Undtagelse af, hvad der angaar Ge-

byrernes Fordeling, bringes til almindelig Kundskab.
(Univ. Arkiv,)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium ang. Restitutionen Marts 9.

af det af Biskop Trellund til Univorsitetsbibliotheket skjænkede Legat.***)

*) Selmen Aurk f. L839 S. 199.

**) Selmen Anrh. f. 1«:J!> S. 87 88.

***) Seliuers AurL f. 1839 S. 100-101.
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Marts 9. Ved Skrivelse af 23 t M. har Konsistorium tilmeldt Direktionen, at samme, efter

at være af Universitetets nuværende Rektor gjort opmærksom paa, at et Legat paa 6000

Rbdlr. , som Biskop Trellund i sin Tid har skjænket til Universitetsbibliotheket, er ud-

gaaet af Universitetskontorets Boger og heller ikke optaget paa den under 20 April 1837

allernaadigst approberede Fortegnelse over Legaterne, har angaaende denne Sag anstillet

nærmere Undersøgelse, og at det af de i den Anledning tilvejebragte Oplysninger maa
antages, at det Trcllundske Legat er indbetalt til Universitetet i 11 Juni Termin 1736

med 6000 Rbdlr. Kourant, og at der ikke er nogen Anledning til at formode, at Kapitalen

igjen skulde være tabt, hvorimod Grunden til, at det ikke findes optaget i Kvæsturens

Hovedbøger som særskilt Legat maa anses at være den, at det, da Renterne skulde an-

vendes til Indkjøb af Bøger for Universitetsbibliotheket, er blevet indbefattet under Bi-

bliothekets Kapital, og Konsistorium har i Henhold hertil indstillet, at bemeldte Legat nu

igjen maa restitueres, dog saaledes at Beløbet af Legatets Renter, som bliver at udbetale

til Bibliotheket, afkortes i det Tilskud, som den akademiske Fond i Følge Normalregle-

mentet har at tilskyde til den hele for Bibliotheket normerede Sum af 3150 Rbdlr. aarlig.

Da Direktionen maa være aldeles enig med Konsistorium i, at der

ikke er nogen som helst Grund til at antage, at det Trellundske Legat, som

i Følge de indhentede Oplysninger med Vished vides at have existeret endnu

i 1798 som indbefattet under »Bibliothekets Kapital,« senere skulde være

gaaet tabt, idet der tvært imod haves positive Data for, at det ogsaa i den

senere Tid har været at anse som indbefattet i bemeldte Bibliothekets Kapi-

tal, hvilken endnu existerede paa den Tid, Normalreglementet af Kongen blev

approberet, ved hvilket den netop blev inddraget i den akademiske Fond,

bifalder Direktionen Konsistoriums Indstilling om, at dette Legat nu restitueres

med dets oprindelige nominelle Beløb, bestemt i Rigsbankpenge Sølv, og

man har derfor under Dags Dato tilskrevet Kvæstor om af den akademiske

Fonds Panteobligationer at udlægge 6000 Rbdlr. Sølv for det Trellundske

Legat, og lade samme optage i Legathovedbogen, samt dets Renter be-

regne Bibliotheket til gode for at anvendes i Overensstemmelse med Fun-

datsen, dog saaledes, at bemeldte Renter, i Overensstemmelse med Normal-

reglementet og Direktionens Skrivelse af 14 Novbr. 1837, blive at fradrage

det Tilskud af 2320 Rbdlr., som den akademiske Fond har aarlig at udrede

til Bibliothekets normerede Indtægt.
(Univ. Arkiv.)

Marts 9. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvorved, efter Ind-

stilling fra Konsistorium, der var blevet opmærksomt paa, at Renterne af

Legatum Bartholinum & Roemerianum i en Række af Aar vare blevne brugte

alene til at bestride de ved Observationerne foranledigede Udgifter, i Stedet

for, at efter Testamentet skal Halvdelen af Renterne benyttes til astronomiske

Instrumenter at bekoste, Halvdelen betales til Studenter, som til Astronomien

et observationes coelestes paa Taarnet flittig anvende deres Tid, bestemmes,

at Legatet skal anvendes overensstemmende med dets Fundats.*)

(Univ. Arkiv.)

Marts 26. Univ. og Skole-Direkt. Skr., hvorved med Hensyn til Oppe-

børselen af de den akademiske Fond tilfaldende Andele af Gebyrerne, hvilken

*) Selmers Aarb. f. 1839 S. 102.
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hidtil var sket paa forskjcllig Maade, og uden faste Regler, efter Kvæstors Marts 26.

Forslag bestemmes, at de GO Rbdlr., som det filosofiske Fakultets Dekanus

har at afgive til den akademiske Fond, indbetales af ham ved Dekanatsaarets

Udlob, samt at de øvrige Sportler, som tilfalde Fonden og Universitets-

bibliotheket ved Immatrikulationen og de forskjellige Examina, indbetales i

Kvæsturen af Pedellerne, umiddelbart efter at de af disse ere oppebaarne,

med en af dem forfattet, af vedkommende Dekanus attesteret Fortegnelse

over Belobet.*) (Univ. Arkiv.)

Ooncl. cons., at den Del af Gebyret for Promotioner til akademiske Juni 5.

Grader, der ved kgl. Resol. 11. Jan. 1839 er tillagt de censurerende Pro-

fessorer, tilfalder de Docenter, som Fakulteterne lade deltage i Censuren.

(Acta cons.)

Kons. Skr. til Univ. og Skole-Direkt. med Oplysning om Gebyrer Juni 29.

for Bestallinger, der erlægges til Universitetet **).

Da Direktionen havde begjæret Oplysning om, paa hvilke Bestemmelser de forhen

til Universitetskontoret erlagte Bestallingsgebyrer grundede sig, samt om der mulig endnu

maatte være flere Gebyrer, som i Folge den ældre Indretning havde været erlagte ved

Dokumenters Udfærdigelse gjennem Konsistorium, og som ikke havde været omtalte i det

af Konsistorium i 1837 indsendte Forslag til et nyt akademisk Sportelreglement,

fremsendte Konsistorium neden staaende Fortegnelse, med den Bemærkning,

at det ikke kunde opgive de særlige Bestemmelser, hvorpaa bemeldte Gebyrer

grunde sig, men at de, da de vare erlagte meget langt tilbage i Tiden,

maatte anses hjemlede ved Skik og Brug.

Rektor Univ. Pedellerne

For Klokkere ved Frue og Trinitatis Kirker 22 Rdl • (8 Rdl. 6 Rdl. 8 Rdl.)

- Overgravere — — 18 » (6 » G )> 6 t> )

- 1 Undergraver — — 17 » (6 )> 6 » 5 » )

- 2 — — — 10 » (3 o 3 » 4 » )

- Organister — — 18 » (6 » 6 i> 6 » )

- Univ. Kasserer 28 » (10 » 10 » 8 i) )

- Univ. Bogholder 15 )> (C » 5 o 4 i) )

- Formanden for Ligbærerne 14 i) (5 D 5 » 4 j

- 1. Universitetsbogtrykker 16 n (5 t) 5 » 6 » )

- 2. — 10 )> (3 )) 3 » 4 1) )

- 1. Universitetsboghandler 30 » (10 » 10 » 10 " )

- 2. — 15 » (5 )) 5 » 5 I) j

- Universitetsbogbinderen 15 » (5 ») 5 i) 5 t)

J

- den botaniske Gartner 12 » (4 » 4 » 4 » )

- Universitetsforvalterne 14 » (5 )) 5 )> 4 » )

- Skolelærere, som kaldes af Konsist. 6 t> (2 )) 2 )> 2 » )

- Universitetspedellerne 6 i) (2 ») 2 )> 2 " )

- Arvefæsteskjøde for en Gaard 12 » ( )) 12 » i) " )

— for et Hus 6 » (• » 6 » » " )

(Univ. Arkiv jfr. Sclmers Aarb. f 1839 S. 60.)

*) Selmers Aarb. f. 1839 S. 50.

**) Selmers Aarb. f. 1839 S. 59-GO.
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Juli 6. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium — der i Anledning

af, at Forvalternes Regnskaber for 1837 og 1838 vare blevne deciderede af

Direktionen, uden at være Konsistorium forelagte, havde udbedt sig Oplysning

om, hvorledes Instr. for Univ. Revisor 12. Maj 1838 § 4 i denne Henseende

var at forstaa og hvorvidt der havdes nogen anden Hjemmel til, at bemeldte

Regnskaber ikke vare blevne Konsistorium forelagte, samt andraget paa, at der

blev givet den fornødne Ordre til, at disse Regnskaber blive samme tilstillede

— hvori der meddeles samme, at overensstemmende med § 4 i Instruxen

for Universitetets Revisor, ville Universitetsforvalternes Regnskaber, som ere

ubetydelige og i Resultatet optages i Hovedregnskaberne, men hvis hurtigst

mulige Afgjorelse paa den anden Side er af Vigtighed med Hensyn til den

betimelige Afslutning af selve Hovedregnskabet, blive at decidere umiddelbart

af Direktionen, dog uden at Kvittancerne strax meddeles Regnskabsførerne,

hvorimod de deciderede Forvalterregnskaber blive at tilstille Konsistorium

som Bilag til det reviderede Hovedregnskab, for at de kunne vorde under-

kastede Konsistoriums Gjennemsyn. *)

(Univ. Arkiv.)

Avg. 13. Kane. Skr. til Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler ang.

Forstaaelsen af Fundatsen for Elers Kollegium med Hensyn til Udnævnelsen

af Alumner paa samme.
Den kgl. Direktion for Universitetet og de lærde Skoler har i behagelig Skrivelse

af 18de Maj sidstleden andraget, at Konsistorium, da der er opstaaet Spørgsmaal om,

hvorledes 8 nyindrettede Alumnepladser paa Elers Kollegium skulle besættes, har indstillet,

at der med Hensyn til den forskjellige Praxis, der i Følge den Maade, hvorpaa bemeldte

Kollegiums Fundats er blevet forstaaet, har fundet Sted i Henseende til Besættelsesmaaden

af de ordinære Pladser, maatte erhverves en afgjorende Bestemmelse for, hvilken Frem-

gangsmaade derved i Fremtiden vil være at følge. Til den Ende har Konsistorium

indhentet det juridiske Fakultets Betænkning om, hvorledes Fundatsen for de Elerske Le-

gater i den nævnte Henseende bør forstaas og efter i denne Anledning tillige at have ind-

hentet Erklæring fra den Elerske Families nuværende Repræsentanter, Kammerherre, Amt-

mand Grev Knuth og Etatsraad, Professor Ørsted, indstillet, at det maatte tilkjendegives

bemeldte Repræsentanter, at naar fra Familiens Side til hver ledig Plads ikke foreslaas

i det mindste 3 Ansøgende, vil Kollegiets Eforus have at indstille det manglende

Antal, mellem hvilke 3 Konsistorium da vælger den, som samme anser for den værdigste.

Denne Konsistoriums Mening understøttes af det juridiske Fakultets Betænkning, hvori

der bl. a. antages, at Bestemmelsen i Fundatsens 1ste Afdeling § 4, der tillægger

Konsistorium Ret til at udvælge til Kollegiepladserne de dygtigste Personer af dem,

som Eforus velbetænkt præsenterer, forenes med den i Fundatsens 5te Afdeling inde-

holdte Forskrift, i hvis Følge Fundators eller Hustrus Paarørende, saa længe nogen

af dem er til, skal nominere til alle ovenmeldte Stipendier og Gaver de Personer

som skulle nyde dem, derved, at Ordet »nominere« paa dette Sted anses lige

lydende med at foreslaa eller præsentere. Familiens Repræsentanter finde derimod denne

Forklaring aldeles vilkaarlig og antage, at de to Bestemmelser bør forenes saaledes, at

den først nævnte indeholder den almindelige Regel for det Tilfælde , at enten Familien er

uddød eller ingen af dens Medlemmer er i Besiddelse af de Egenskaber, der udfordres til

at denominere, medens derimod i 5te Afdeling gives en speciel Bestemmelse, der skal

gjælde, saa længe nogen af Fundators Familie med de til Nominationsretten bestemte

Kvaliteter er til. Ved i denne Anledning at udbede sig Kancelliets Betænkning angaaende

den rette Forstaaelse af den Elerske Fundats har Direktionen i den ommeldte Skrivelse

Y
-) Selmers Aarb. f. 1839 S. 109—10.
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anfort, at der blandt sammes Medlemmer har været Meningsulighed, idet Professor juris Avg. 13.

N. N. henholder sig til den af det juridiske Fakultet udviklede Forklaring af Fundatsens

Bestemmelser, hvorimod Direktionens andre Medlemmer finde de til Styrke for Fundators

Families Paastand fremsatte Grunde at være de overvejende, saa meget mere, som Slutningen

af 5te Afdeling, hvor Familiens Nominationsret omhandles, udtrykkelig viser, at Fundator

har paatænkt det Tilfælde, at Familien uddor, hvorhos de i lste Afdeling § 4 brugte

Udtryk snarere synes at passe paa det Tilfælde, at Familiens Deltagelse i Valget er op-

hert, end til det, at Familien forst skulde nominere.

I Gjensvar herpaa skulde Kancelliet tjenstligst ytre, at der under

Diskussionen over det forhandlede Sporgsmaal ogsaa har vist sig ulige Me-

ninger mellem dette Kollegiums Medlemmer, idet Pluraliteten af samme an-

tager, at om end Ordet »nominere« ved andre Lejligheder, som af det juri-

diske Fakultet bemærket, kunde tages i en mindre omfattende Betydning,

saaledes at det maatte anses ensbetydende med at proponere, maa det dog

in casu fornemmelig komme an paa, hvad Fundator derved har tænkt sig,

ligesom Formodningen maa være for, at han paa de forskjellige Steder i sin

Disposition, hvor bemeldte Ord forekommer, har villet have det forstaaet paa

en og samme Maade. Da det nu i 5te Afsnits Begyndelse, hvor der handles

om Familiens Eet til at nominere og for Konsistorium at præsentere en

dygtig Person til Erholdelse af Rejsestipendiet, samt i Dispositionens Slut-

ning, hvor det overlades den efterlevende Exekutor eventualitet- at nominere

en anden i den forud afgangnes Sted, er aldeles utvivlsomt, at Testator har

brugt det omhandlede Ord som identisk med at udnævne, skjonnes ikke

rettere, end at det bør forklares paa samme Maade i den Passus i 5te Af-

deling, hvor der handles om Familiens Ret til at nominere til alle oven

nævnte Stipendier og Gaver. Denne Rettighed synes derfor ikke at kunne

frakjendes Familien, uden at tilsidesætte Fundators i Slutningen af 5te Af-

deling bestemt udtalte Villie, og kan formentlig vel bestaa med den Konsistorium

i lste Afdelings § 4 tillagte Valgret, naar den her givne Forskrift antages at være

den, der skal gjælde til evig Tid og derfor efter god logisk Orden nævnes

forst, medens Familiens Nominationsret kun er, hvad der quasi per modum
exceptionis skal gjælde, saa længe Personer af Familien, der besidde de af

Fundator bestemte Kvaliteter, ere til, og nævnes derfor, som sket er, meget

rigtig sidst. At tillægge Familien Forslagsrct, synes derfor lige saa lidt at

kunne bestaa med Fundatsen, som om man vilde tillægge Konsistorium No-

minationsret, eller anse Familien berettiget til den Præsentationsret, der i

Fundatsen — casu existente — med tydelige Ord tillægges Eforus. Fundators

Mening med de her omhandlede Bestemmelser synes saaledes at have været

den: a) at Familien tilkommer Nominationsret, hvorved iagttages, at, om
den ikke herved følger de af Fundator foreskrevne Betingelser, kan Konsi-

storium, i Følge lste Afdelings § 3 in fine, udvise den nominerede, og Fa-

milien maa da nominere en bedre kvalificeret; b) naar Nominationsretten

ophører, begynder Efori Præsentationsret og Konsistoriums Valgret.

Kollegiets Minoritet maa derimod i det hele tiltræde, hvad det juri-

diske Fakultet i sammes med de øvrige Bilag herhos tilbagefølgende Be-

tænkning har ytret om Fortolkningen af Fundatsen. At Ordet »nominere«

paa nogle Steder i Fundatsen ej kan forstaas uden med Hensyn til et vist

Individ, kan formentlig ikke godtgjøre, at det ogsaa paa andre Steder, hvor

24*
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Avg. 13. der ingen Nødvendighed er i at tage Ordet i denne Betydning, skal forstaas

paa samme Maade, og at Ordet i den Passus af 5te Afdeling, hvor Familiens

Ret til at nominere til alle oven bemeldte Stipendier og Gaver omtales,

sigter til mere end et Individ, bestyrkes ved den i de paafølgende Ord: »dog

at dermed forholdes i alle Maader efter det, som om enhver Gave eller

Stipendio sagt er« , indeholdte Henvisning til Bestemmelserne i det fore-

gaaende, navnlig om den i første Afdeling Konsistorium tillagte Valgret,

der ikke kunde udøves, naar alene en var nomineret. Vel er herimod

blevet ytret, at der med de anførte Ord: »dog at dermed forholdes etc.«

alene kan være ment, at de i Testamentet indeholdte Regler for de konkur-

rerendes Kvalifikation maa iagttages, hvad enten Udnævnelsen sker af Fa-

milien eller efter Efori Forslag af Konsistorium; men da det hedder, at der

i alle Maader skal forholdes efter det, som om enhver Gave eller Stipendio

er sagt, kan denne indskrænkede Betydning næppe antages. Naar det frem-

deles er blevet ytret, at Testator kj endelig har villet hegne om sin Families

Ret, og at denne i den omspurgte Henseende kun faar ringe Betydenhed,

naar den blot bestaar i en Ret til at foreslaa, da bemærkes herimod, at

Konsistorium, om samme end er berettiget til at forbigaa den af Familien

først indstillede, dog rimeligvis i de fleste Tilfælde vil vælge denne, naar

ikke særegne Grunde tale derimod, og at Familiens Ret saaledes ikke bliver

uden Betydning. Det synes heller ikke usandsynligt, at Fundator har troet

at finde en større Garanti for et rigtigt Valg, naar det overlodes Konsisto-

rium, end naar et enkelt Medlem af Familien kunde besætte Pladserne, da

den fornødne Skjønsomhed vel til enhver Tid kan forudsættes hos Konsi-

storium, men ikke saaledes hos en enkelt Person af Familien, om han endog

var i en publik Bestilling.

Ved at meddele foranstaaende skulde Kancelliet endnu tilføje, at Sagen,

saafremt vedkommende ikke i Mindelighed kunne forenes angaaende det her

omhandlede Spørgsmaals Afgjørelse, formentlig vil være at henvise til Dom-
stolene *).

(Algr. Ussings Eeskr. Sml. og Univ. Arkiv.)

Sept. 3. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvori Direktionen

bifalder, at de Privatdocenter, som benytte den af dem ved en akademisk

Grad erhvervede Ret til at holde Forelæsninger ved Universitetet, indtil

videre maa fritages for at erlægge nogen Betaling for de af dem benyttede

Avditoriers Opvarmning og Belysning. **)

(Univ. Arkiv.)

Sept. 27. Kgl. Resol. , hvorved det tillades Student N. N., der i Sommeren

1838 har underkastet sig Examen artium ved Frederiks Universitetet i Chri-

stiania med Karakteren Laudabilis, og i 1839 sammesteds absolveret begge

den filosofiske Examens Prøver med anden Karakter, at immatrikuleres ved

Kjøbenhavns Universitet og senere stedes til juridisk Examen, uden efter

*) Herom har Universitetsdirektionen under 7 Sept. 1839 meddelt Konsistorium for-

nøden Underretning.

**) Selmers Aarb. f. 1839 S. 85-86.
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Bekj. 20. Decbr. 1833 forst at underkastes en Præliminærexamen ved det Scpt. 27.

filosofiske Fakultet *).

(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvori Direktionen Sept. 28.

bifalder som Hegel for Fremtiden:

1) at samtlige Legaters Efori have at indbetale den en videnskabelig

Afdeling under Universitetet tilfaldende Del af vedkommende Legats Renter,

ikke til Afdelingens Bestyrelse, men til Kvæsturen, for at den kan opføres

som en Indtægt paa Afdelingens Konto, og derefter med det øvrige for Af-

delingen normerede Belob udbetales til Afdelingens Bestyrelse; 2) at

Anatomikammerets og det astronomiske Taarns Bestyrere have, i Stedet

for at hæve det hele for disse Afdelinger normerede Belob og aflægge Regn-

skab for dette, at anvise de i Aarets Lob forefaldende Udgifter paa hele

Normalsummen under Kvæsturen, saaledes at Overskudet ved Aarets Udgang

efter Normalreglementet tilfalder den akademiske Fond; dog at Direktionen

intet har at erindre mod, at en mindre Sum stilles til Bestyrerens Disposi-

tion til Bestridelse af mindre lobende Udgifter, saaledes at Storreisen af

dette Belob overlades til nærmere Overenskomst mellem ham og Kvæstor;

3) at der af umyndiges Midler, som indbetales i Universitetets Kasse re-

spektive inden hvert Aars 11 Marts, 11 Juni, 11 Septbr. og 11 Decbr., be-

regnes Renter fra enhver af disse Terminer**).
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved Udkastet til Frd. 30 Decbr. 1839 approberes, Dec. 27.

bestemmer, at Forslaget til en detailleret Studieplan for de rets- og stats-

videnskabelige studerende over samtlige de Foredrag, som hore til den Fore-

læsningscyklus, der i det paafolgende Biennium skal være tilendebragt, forend

den approberes, skal forelægges Hs. Maj. Kongen.

(Lindes Medd. f. 1849-56 S. 326.)

Forordning ang. nogle Forandringer og nærmere Bestemmelser ved Dec. 30.

Frd. 26 Jan. 1821 om det juridiske Studium ved Kjobenhavns Universitet***).

Da Kongen har befundet, at det ved Frd. 26 Jan. 1821 tilsigtede Formaal, at

fremme Retsvidenskabens grundige Studium ved Kjobenhavns Universitet, og at for.oge de

Provers Paalidelighed, som aflægges af dem, der underkaste sig de juridiske Examina,

fuldkomnere vil kunne opnaas ved nogle Forandringer og nærmere Bestemmelser af de i

bemeldte Forordning indeholdte Forskrifter, saa vil han i denne Henseende have fastsat,

ligesom han og herved befaler, som folger:

§ 1. Ved Begyndelsen af ethvert akademisk Aar have de studerende,

som bestemme sig for Lovkyndighedens Studium, til den Ende at melde sig

hos det juridiske Fakultets Dekanus for at lade sig indskrive i en egen dertil

indrettet Protokol, ved hvilken Indskrivning ikke bliver at erlægge noget

Gebyr. § 2. Ved Begyndelsen af hvert andet akademiske Aar har det

juridiske Fakultet at udkaste og ved Trykken at bekjendtgjorc for de

*) Selmera Aarb. t 1839 s. 88.

**; Selmers Aarb. f. 1839 S. 112.

***) Selmers Aarb. f. 1839 S. 62-79,
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Dcc. 30. studerende en detailleret Studieplan over samtlige de Foredrag, der hore til

den Forelæsningscyklus, som i det forestaaende Biennium skal være tilende-

bragt. Ved Forfattelsen af denne Studieplan skal det nøje iagttages , at der

i ethvert Vintersemester holdes Forelæsninger over den juridiske Encyklopædi

og de øvrige Discipliner, som ere fornødne for de unge studerende, der ved

det indtrædende Vintersemester, efter Tilendebringelsen af den filosofiske

Examen, begynde Retsvidenskabens Studium. § 3. Den i § 2 ommeldte

Forelæsningscyklus skal omfatte: 1) Retsvidenskabens Encyklopædi med det

dertil fornødne af Literærhistorien , samt Anvisning til ''Retsvidenskabens

Studering; 2) den almindelige Retslære; 3) den almindelige danske Ret,

under hvis trende Hovedafdelinger: Civilret, Kriminalret og Proces, optages

hvad der hidtil, i Overensstemmelse med Frd. 26 Jan. 1821 § 3, under Be-

nævnelse af Handelsret, Landboret, Politiret og juridisk Hermenevtik, har

været Gjenstand for særlige Forelæsninger, hvorimod disse Discipliner her-

efter ikke skulle være særlige Lære- og Examinationsfag; 4) Søretten;

5) Kirkeretten; 6) den danske Retshistorie; 7) den positive Folkeret;

8) den positive Statsret, under hvilken i Særdeleshed foredrages Danmarks

og Hertugdømmernes Statsret; 9) Statistik, fornemmelig med Hensyn til den

danske Stat; 10) den romerske Ret i Forbindelse med denne Rets Historie

og Antikviteter. § 4. Den i Frd. 26 Jan. 1821 § 6 givne Forskrift, at

en fuldstændig Forelæsningscyklus skal være tilendebragt i et Tidsrum af 2

Aar, skal fremdeles vedblive at være gjældende, hvorved derhos bliver at

iagttage, at Forelæsningerne over den almindelige Retslære, den danske

Civilret, Kriminalret, Proces, den danske Retshistorie, Statistiken og den

romerske Ret, skulle hver især fuldendes i et eller det højeste i to paa

hinanden følgende Semestre. Til enhver af de øvrige i § 3 foreskrevne

Forelæsninger maa ikke anvendes mere, end et Semester. § 5. De i Frd.

26 Jan. 1821 § 5 foreskrevne Disputereøvelser skal det herefter ikke være

Pligt for Docenterne at anstille. § 6. Ved den fuldstændige juridiske

Examen skal herefter gives de studerende syv skriftlige Opgaver, nemlig;

2 af den danske Civilret, 1 af den danske Kriminalret, 1 af Processen, 1 af

Danmarks og Hertugdømmernes Statsret, 1 af den almindelige Retslære,

1 af den romerske Ret. § 7. Den Bestemmelse i Frd. 26 Jan. 1821 § 9,

at Opgaven i den romerske Ret altid skal vælges saaledes, at Examinanden

derved gives Lejlighed til at vise den romerske Rets Overensstemmelse med
eller Afvigelse fra den danske Ret, skal for Fremtiden bortfalde, hvorimod

det overlades til Fakultetet, efter Opgavens Beskaffenhed, enten tillige at

fordre et saadant Hens}n til Fædrelandets Ret, eller at undlade dette.

§ 8. Af de skriftlige Besvarelser skal alene den over Romerretten affattes

i det latinske Sprog, ligesom og den mundtlige Examination i Romerretten

fremdeles holdes paa Latin, men i alle øvrige Discipliner i det danske Sprog.

§ 9. For hver enkelt Disciplin, hvori ved Examen examineres, skal Kandi-

daten meddeles en speciel Karakter, og bliver af disse specielle Karakterer

Hovedkarakteren at uddrage efter Regler, som blive af Direktionen for

Universitetet og de lærde Skoler at approbere efter nærmere derom af det

juridiske Fakultet indgivet Forslag. Saa vel de specielle Karakterer, som

Hovedkarakteren, blive at indføre i Kandidatens Testimonium publicum.
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§ 10. Bestemmelsen i Frd. 2G Jan. 1821 § 9 angaaende extraordinære Dec. 30.

Censorer vil Kongen have forandret derhen, at der bliver to Afdelinger af

Censorer, den forste bestaaende af de Deputerede i det danske Kancelli med

Undtagelse af Generalprokuroren, de ordinære Assessorer i Højesteret og

General-Avditorerne i begge de militære Etater , den anden bestaaende af de

virkelige Assessorer i Landsover- samt Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn

samt i Politiretten. Af hver af disse to Afdelinger skal et Medlem være

tilstede saa vel ved den fuldstændige juridiske Embedsexamen, som ved den

juridiske Examen for ustuderede. § 11. Ved den mundtlige Examen i hver

Disciplin skal, foruden den examinerende Professor, en anden af Fakultetets

Professorer og to af de extraordinære Censorer være tilstede, hvilke i Forening

strax efter Examinationens Tilendebringelse tildele Specialkarakteren. Denne

bliver i de Discipliner, i hvilke skriftlige Opgaver finde Sted, at bestemme

efter Udfaldet saa vel af den skriftlige, som af den mundtlige Prøve.

§ 12. Den fuldstændige juridiske Examens praktiske Prøve skal herefter

saaledes udvides, at den holdes i tvende paa hinanden følgende Dage. Paa

den første Dag skal, ligesom hidtil, udarbejdes en fuldstændig Ketsakt; paa

den anden Dag skal af Kandidaten udarbejdes et mindre Arbejde, saasom

en Betænkning eller en Dom alene; efter Udfaldet af begge Arbejder i For-

ening bliver Karakteren at bestemme. § 13. Til at vælge Opgaverne for

den praktiske Prøve, samt til at censurere Arbejderne, sammentræder en egen

Komite, bestaaende af to af Fakultetets Medlemmer efter Omgang, samt tre

af de extraordinære Censorer, paa den Maade, at der blandt disse bliver tvende

af første og en af anden Afdeling. § 14. Bestemmelserne i Frd. 26 Jan.

1821 § 13 angaaende den juridiske Examen for ustuderede forandres derhen,

at der ved denne Examen, i Lighed med det, der er foreskrevet for den

fuldstændige juridiske Examen, indføres Specialkarakterer saaledes, at disse

gives for den almindelige Retslære, Civilret, Kriminalret, Proces og Søret.

Endskjont Handelsret og Landboret ophøre at være særlige Examinationsfag,

skal Examinanden dog under Examinationen i Civilretten altid tillige nøje

prøves i Landboretten. Den praktiske Prøve ved den juridiske Examen for

ustuderede fordeles paa to Dage saaledes, at Examinanden den første Dag
udarbejder Stævning samt Hoved- og Contraindlæg i en opgiven Ketssag, paa

den anden Dag enten en Skiftesag i Overensstemmelse med et opgivet Thema,

eller en Betænkning over en Ketskvæstion. Ved Valget af Opgaverne bliver

at paase, at de staa i Forhold til de Kundskaber, som kunne forlanges af

ustuderede. Til at vælge Opgaverne ved den praktiske Prøve, samt til at

censurere Udarbejdelserne, sammentræder en Komite efter samme Regler, som

ere foreskrevne i § 13 i Henseende til den fuldstændige juridiske Examen.

I øvrigt vedbliver Frd. 20 Jan. 1821 om det juridiske Studium ved Kjøben-

havns Universitet fremdeles at være i Kraft, for saa vidt den ikke ved de

forestaaende Bestemmelser er forandret.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

1840.

Kane. Plakat (Resol. 17 Jan.) for Danmark, ang. Udlændinges Ret Jan. 28.

til Lægepraxis, naar de have underkastet sig Examen her i Landet.
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Jan. 28. Kongen har resolveret at, i Lighed af, hvad der ved kgl. Resol.

27 Avg. 1839 er bestemt med Hensyn til Udlændinge, som ved Universitetet

i Kiel aflægge de der forordnede Prøver i Medicinen og Kirurgien, skal, til

Betryggelse for Opnaaelsen af øjemedet med denne Resolution, være fastsat,

at herefter ingen Udlænding, som underkaster sig den ved PI. 30 Jan. 1838

anordnede Lægeexamen , derved kan erholde Adgang til Lægepraxis , med
mindre han ved bemeldte Examen har erholdt bedste Karakter.

(Univ. Arkiv.)

Febr. 22. Kgl. Resol., hvorved Universitetet bemyndiges til at lade udgaa al-

mindelig Indbydelse til de dertil kvalificerede Videnskabsmænd om i An-

ledning af Hs. Maj, Kong Christian VIITs forestaaende Kroningsfest den

28 Juni at erhverve akademiske Grader og til den Ende at indsende deres

Dissertationer, hvorhos Universitetsdirektionen bemyndiges til ved denne

Lejlighed at fritage enkelte Videnskabsmænd for det mundtlige Forsvar for

Afhandlingen, for saa vidt de maatte have gyldige Grunde til at ønske

saadan Fritagelse.*)

(Univ. Arkiv.)

Marts 7. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium om Regnskabs-

førelsen for nogle, Naturaliekabinettet tillagte Legatrenter.**)

Af Kvæstor var begjæret Kesolution for, hvorledes der i Henseende til Regnskabs-

forelsen skulde forholdes med den Del af de Fuirenske Legatrenter, som i Følge Direk-

tionens Skrivelse af 10 Juli 1838 skal tilfalde Naturaliekabinettet, med Hensyn til, at be-

meldte Rentebeløb efter Direktionens Skrivelse af 28 Sept. 1839 skal af Legatets Eforus

indbetales i Kvæsturen, og at der i Universitetets Boger ikke existerer nogen Konto for

Universitetets Naturaliekabinet, efter at dettes Kapital var blevet inddraget til Fordel for

den akademiske Fond ved den allern. bifaldte almindelige Regulering af de under Univer-

sitetet horende Legater og separate Fonds.

I denne Anledning bifaldt Direktionen, at de omhandlede Legatrenter

krediteres det grevelig Moltkeske, Universitetet tilhørende Naturaliekabinet.

(Univ. Arkiv.)

April 23. Kane. Skr. til Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler ang.

forskjellige Punkter, det kirurgiske Akademi og det medicinske Fakultets

Forbindelse vedkommende. ***)

Efter at Kancelliet havde nedlagt allerunderdanigst Forestilling angaaende de

tvende ved Plak. 3. Jan. 1838 endnu ikke afgjorte Punkter i det af Medlemmerne af det

kongelige kirurgiske Akademi og det medicinske Fakultet nedlagte allerunderdanigste For-

slag angaaende det medicinsk-kirurgiske Studium, hvorover man under 31 Juli 1838 har

modtaget Betænkning fra den kongelige Direktion for Universitetet og de lærde Skoler,

har det under 3. d. M. allernaadigst behaget Hs. Maj. Kongen at resolvere folgende :

Med Hensyn til Undervisningen er det allernaadigst bifaldet, at Fore-

læsningerne over samtlige til Videnskaben henhørende Discipliner fordeles

saaledes, at de anatomiske og kirurgiske doceres ved Akademiet og de medi-

cinske og obstetriciske ved Fakultetet, at altsaa ved dette læses over Farma-

*) Selmers Aarb. f. 1840 S. 30.

**) Selmers Aarb. f. 1840 S. 39.

***) Selmers Aarb. f. 1840 S. 14-17.
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kologi og Roccpterkunst , Fysiologi med komparativ Anatomi, generel og April 23.

speciel Pathologi og Therapi, therapevtisk Klinik, Akkouchement , Borne- og

Fruentimmersygdomme, Medicina forensis og Politia medica, og ved Akademiet

over speciel, generel pathologisk og kirurgisk Anatomi, kirurgisk Pathologi,

kirurgiske Operationer og kirurgisk Klinik, Ofthalmiatri , Hygiæna militaris

og holdes anatomiske Dissektionsovelser; samt at over enkelte Dele af de

forskjellige Discipliner blive Forelæsninger at holde dels der, hvor disse nær-

mest henhøre, dels der, hvor Lærernes større Antal tillader dette, uden at

Hovedfagene forsommes; hvorhos det over samtlige saa vel Hoved- som

specielle Discipliner staar alle Lærere frit for, foruden de offentlige, ogsaa at

holde private Foredrag. Ligeledes er det allernaadigst bifaldet, at Forelæs-

ningerne over det kirurgisk-medicinske Studiums Hjælpevidenskaber, Natur-

historie og Fysik i Almindelighed, samt Botanik og Kemi in specie holdes af

de i disse Fag ved Universitetet ansatte Docenter og saa vidt muligt ind-

rettes saaledes, at de blive passende for dem, der have bestemt sig til Læge-

videnskabens Studium. Examinationen i Botanik og Kemi er allernaadigst

bestemt ved den lægevidenskabelige Examen at skulle foretages af de i disse

Fag ansatte Universitetslærere, hvorhos det i Henhold til Plak. 30 Jan. 1838

§ 6 er overladt Examinatorerne i Forening med begge Anstalternes Professorer

at vedtage, i hvilket Forhold Karaktererne for hine Discipliner bor virke;

hvorimod Kandidaterne ikke ved hin Examen skulle prøves i Naturhistorie og

Fysik i Almindelighed, men alene, forinden de stedes til Examen, medbringe

Attester om, herover at have hørt Forelæsninger.

Betræffende den foreslaaede Forandring i og Forøgelse af de respektive

Anstalters Lærerpersonale er det allernaadigst bifaldet, at Professor Stein,

efter at være entlediget som Docent i Anatomien ved Universitetet, ansættes

som Adjunkt og Professor extraordinarius ved det kirurgiske Akademi med
en aarlig Gage af 600 Rbdlr. Sølv, hvorimod det med Hensyn til den fore-

slaaede Ansættelse ved Universitetet af Magister Scharling, for at han kan

foredrage Kemien med særdeles Hensyn til Lægestudiets Tarv og af en å to

yngre Docenter til at foredrage de under det medicinske Fakultet horende

Discipliner, som nu slet ikke eller kun ufuldkommen foredrages, er bestemt,

at den kongelige Direktion for Universitetet og de lærde Skoler herom har

at nedlægge allerunderdanigst Forestilling.

I Henseende til Akademiets og Fakultetets Indstilling om, at begge

Læreanstalters Professorer maatte tillægges en Forslagsret til Besættelsen af

de ved samme ledigblivende Poster, og at de Principer, hvorefter Lærerne

vælges paa begge Steder, maatte være de samme, er det allernaadigst

resolveret, at der i denne Henseende for Fremtiden bliver at forholde

som hidtil.

Betræffende den kliniske Undervisning er det, med Hensyn til den

foreslaaede Forbindelse mellem det kongelige Frederiks Hospital og det

medicinske Fakultet, ved at det skulde foreskrives, at den kliniske Lærer ved

Fakultetet altid skulde være Overmedikus paa Hospitalet samt de i Forslag

le specielle Kliniker over -Øjensygdomme paa Frederiks Hospital og over

veneriske Sygdomme paa Almindelig Hospital, allernaadigst bestemt, at

uagtot Hs. Maj., i Følge de af Direktionen for Frederiks Hospital derimod

Normer f. Univ. II. 25
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April 23. gjorte Indvendinger, ikke rinder, at hin Forbindelse mellem den kliniske

Lærestol ved Fakultetet og Overmedikatet ved Frederiks Hospital kan fore-

skrives som ufravigelig Kegel, ligesom og Forslaget om nogle Stuers Af-

trædelse paa Frederiks Hospital til en særlig Klinik over øjensygdomme og

paa Almindelig Hospital til Klinik over veneriske Sygdomme, efter de fra

Direktionen for først nævnte Hospital samt fra den administrerende Direktion

for Kjøbenhavns Fattigvæsen desangaaende indhentede Erklæringer, maa
bortfalde, er det dog Allerhøjstsammes Villie, at det fremdeles gjøres Over-

lægerne paa Frederiks Hospital til Pligt at holde kliniske Forelæsninger for

de studerende, ligesom og at en saadan Pligt ved enhver fremtidig Ansættelse

af Overlæger ved det Almindelige Hospital skal foreskrives disse. Betræffende

den paatænkte Klinik for Akkouchement og Bornesygdomme paa den konge-

lige Fødsels- og Plejestiftelse er det ved oftnævnte allerhøjeste Kesolution

paalagt Direktionen for bemeldte Stiftelse efter Overlæg med Akkouchøren og

Underakkouchøren at sørge for, at der gives de medicinsk - kirurgiske

studerende al den Adgang, som Stiftelsens Indretning og Tarv tilsteder, til

ved samme at erhverve saa vel theoretisk som praktisk Dygtighed i

disse Fag.

Akademiets og Fakultetets Forslag om Fordelingen af de i Museerne

værende Præparater, saaledes at de til Anatomi og Pathologi hørende Præ-

parater, som findes i Universitetets Museer, overlades Akademiet, mod at

Universitetet igjen erholder de til Fysiologi og komparativ Anatomi hørende,

som Akademiet ejer, er allernaadigst bifaldet.

Ligeledes har det vundet allerhøjeste Bifald, at Forelæsningerne over

samtlige medicinsk-kirurgiske Videnskaber indrettes efter en bestemt i dette

øjemed udarbejdet Studieplan, saaledes at alle til Lægevidenskaben hørende

Discipliner kunne tilendebringes i Løbet af4Aar, og de studerende i samme
Tid erholde den fornødne praktiske Dannelse; samt at der udstedes en fuld-

stændig Lektionskatalog over de Forelæsninger, der holdes saa vel ved Uni-

versitetet som ved det kirurgiske Akademi over de medicinsk-kirurgiske

Videnskaber, ordnede efter Fagene; hvorhos det er befalet, at samtlige disse

Forelæsninger tillige skulle anmeldes i Universitetets Lektionskatalog.

Med Hensyn til, hvad Forslaget indeholder angaaende Kandidaternes

Adgang til Embeder m. v. er det allernaadigst bestemt, at, uagtet der ved

Embeders Besættelse overhovedet ikke vil blive taget Hensyn til, om nogen

angiver at have gjort Medicinen eller Kirurgien til Hovedfag eller til de

specielle Examenskarakterer, han i hvert af disse Fag har erholdt, vil dog,

ved Besættelsen af de kirurgiske Poster ved Hospitalerne samt det kirurgiske

Akademis Personale, Subjekternes kirurgiske Dygtighed og altsaa ogsaa de

specielle Karakterer, de ved Examen have erholdt for de kirurgiske Discipliner

komme i fortrinlig Betragtning, ligesom der omvendt vil blive taget specielt

Hensyn til de for de medicinske Discipliner erholdte Examenskarakterer ved

Besættelsen af Posterne ved de medicinske Afdelinger i Hospitalerne.

Det er allernaadigst bifaldet at Distriktskirurgernes Embedsbenævnelse

for Fremtiden forandres til »Distriktslæger«, hvorhos det er bestemt, at de,

der hidtil have taget medicinsk Examen, bør have Adgang til de ommeldte

Embeder, og at omvendt de kirurgiske Kandidater, der tillige ere Studenter
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og ellers have givet Prøve paa grundig videnskabelig Dannelse, kunne komme April 23.

i Betragtning til Fysikater.

Hvad den foreslaaede Forandring af de militære Lægers Embeds-

benævnelse angaar, er det Kancelliet paalagt at meddele de militære Kollegier,

at de desangaaende have at indkomme med allerunderdanigste Forestillinger.

Sluttelig er det allernaadigst bifaldet, at de det medicinske Fakultet

og det kirurgiske Akademi vedkommende fælles Anliggender, overens-

stemmende med Forslaget, ledes af begge Anstalters Dekani, saaledes at .

enhver af dem med Hensyn til disse fungerer i den halve Del af sit De-

kanatsaar. (Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved der forundtes Lektor ved Veterinærskolen i April 24.

Kjobenhavn G. C. Vith, Adgang til, uagtet han hverken var Student ved

Universitetet i Kjobenhavn, eller havde underkastet sig den medicinske Ex-

amen, ligesom han ikke havde disputeret for den lavere Grad, ved Universi-

tetets Fest i Anledning af Kong Christian VIII' s Kroning at erhverve Dok-

torgraden, naar i øvrigt den af ham til den Ende indleverede Dissertation

af Fakultetet befandtes værdig. *). (Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium om Frugtbargjørelse Sept. 5.

af Legaternes Midler. **)

Kvæstor havde til Konsistorium indberettet, at det næppe længer vilde være

muligt uden Tab at gjore de mindre Summer, der skulde oplægges for de under Univer-

sitetets Bestyrelse hørende Legater frugtbringende paa den af Direktionen tidligere be-

stemte Maade, nemlig ved at indkjøbe kgl. Obligationer, og, naar Lejlighed gaves til at

anbringe i gode Prioriteter i faste Ejendomme de i længere Tid oplagte Beløb , da at

sælge Obligationerne, eftersom saadanne kgl. Obligationer, som enten oprindelig lyde paa

Ihændehaveren, eller hvori de senere Dispositioner over samme ere offentlig konstaterede,

allerede nu, naar de skulle lyde paa smaa Summer, ikke let kunne kjøbes til pari Kurs,

og Kvæstor ikke vovede at kjebe andre Obligationer for Legaterne. Med Hensyn hertil

havde Kvæstor anset det for nødvendigt at være betænkt paa en anden Maade, hvorpaa

saadanne Legatmidler kunde anbringes, og i den Henseende foreslaaet at søge Lejlighed

til at erholde en større god Prioritetsobligation , som kunde udstedes til Universitetets

Legatmasse, og hvortil først kunde anvendes de enkelte Legaters for Tiden Oplagte Belob,

og Resten erholdes laant i Banken paa selve den nye Obligation. Paa Laanet kunde der

da afbetales med de fremtidige Oplæg for Legaterne, og disse derhos gives Udlæg i den

vedkommende Obligation, indtil hin Prioritetsobligation ganske var blevet de enkelte Le-

gaters Ejendom. Da der, som Kvæstor havde bemærket, paa denne Maade intet Tab vilde

lides, efterdi Banken ikke beregner sig mere end 4 % Rente, og der ingen Bekostninger

ere forbundne med Laanet, ligesom Afbetaling derhos kan ske til enhver Tid uden fore-

gaaende Opsigelse, indstillede Konsistorium den saaledes foreslaaede Freingangsmaade til

Direktionens Approbation.

I Skrivelse til Konsistorium meddelte Direktionen, at den intet finder

at erindre mod den foreslaaede Fremgangsmaade, naar det kun stedse iagt-

tages, at det nøjagtig anføres paa den for Legatmassens Midler saaledes er-

hvervede Panteobligation, med hvilken Andel ethvert enkelt Legat kommer
til at participere i samme. (Univ. Arkiv.)

*) Selmers Aarb. f. 1840 S. 31. Fakultetet og Konsistorium havde anbefalet Dispen-

sationen bl. a. af Hensyn til, at Lektor Vith var Student ved Kiels Universitet.

**) Selmers Aarb. f. 1840 S. 69.

25*
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Sept. 9. Kane. Skr. til Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler ang.

Universitetets Ret til »Pens« af en Del Præstekald.

Den kongelige Direktion for Universitetet og de lærde Skoler har i behagelig

Skrivelse af 22. Oktober 1836 andraget, at Universitetet fra gammel Tid under Navn af

»Pens« har oppebaaret en Afgift af en Del Præstekald i Sjælland, der udgjorde for: 1)

Ledev og Smorum Sognekald 2 Pund Rug, 2 Pund Byg, 20 Lam og 20 Gjæs, og efter de

seneste Jordebøger er blevet betalt med 6 Tdr. G Skpr. Rug og 8 Tdr. Byg, og for hvert

Lam 48 Sk. og for hver Gaas 16 Sk., i alt 13 Rbd. 32 Sk. Solv; 2) Gladsaxe Sognekald 2

Pund Rug, 2 Pund Byg, 10 Lam og 10 Gjæs, efter de seneste Jordeboger betalte med
6 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdk. Rug og 8 Tdr. Byg, og for hvert Lam 48 Sk. og hver Gaas 16 Sk.,

i alt 6 Rbd. 64 Sk. Solv; 3) Slagslunde og Gandlose Sognekald 20 Skpr. Rug, 24 Skpr.

Byg 6 Lam og 6 Gjæs, der dog gjennem en lang Række Aar ikke har været erlagt; 4)

Sæby Sognekald 3 Rbd. Solv ; 5) Egeslevmagle Sognekald 3 Rbd. 1 Ort 8 Sk. eller 3 Rbd.

32 Sk., der dog ikke er blevet erlagt af den forrige Sognepræst N. N. eller dennes Efter-

mand; 6) Faxe Sognekald 10 Rbd., for hvilken Afgift dog den nuværende Beneficiarius,

Provst N. N., er blevet fritaget ved Højesteretsdom af 6te Juni 1836, formentlig paa Grund

af, at det ikke ved hans Kaldsbrev udtrykkelig var paalagt ham at svare samme. *) 7)

Taarnby Sognekald paa Amager 6 Rbd. 2 Ort 6 Sk. eller nu 6 Rbd. 54 Sk. Sølv; 8) Jyl-

linge og Gundsømagle Sognekald 3 Tdr. 3 Skpr. Rug, 4 Tdr. Byg, 3 Lam å 48 Sk. og 3

Gjæs å 16 Sk.; 9) Vallekilde Sognekald 5 Tdr. Rug, 6 Tdr. Byg, 6 Lam å 48 Sk. og 6

Gjæs å 16 Sk.; 10) Stillinge Sognekald 6 Tdr. Havre 16 Sk., 10 Lam å 48 Sk. og 10 Gjæs

å 16 Sk., hvilken Afgift for de tre sidst nævnte Kald rigtig er blevet erlagt, og for Valle-

kilde Kald er stadfæstet ved Højesteretsdom af 25de Maj 1825; og endelig 11) Grevinge

Sognekald 18 Rbd., der dog ikke ere blevne svarede i en Del Aar. Velbemeldte Direktion

har derhos forklaret, at den omhandlede Afgift eller »Pens« for de først nævnte 7 Kalds

Vedkommende hidrører derfra, at Kaldenes Indtægter i sin Tid vare henlagte til vedkom-

mende Professorer, som dermed vare beneficerede og lode Forretningerne besørge ved en

Vikarius, men efterhaanden som Professorernes corpora ere blevne inddragne, er tilfaldet

den akademiske Fond, og at Retten dertil, saa længe Universitetet selv udøvede Kaldsret,

er blevet konserveret derved , at Afgiften af Konsistorium udtrykkelig er blevet paalagt

den beskikkede Præst, hvorhos denne meddelte Universitetet et Reversal, hvorved han

forpligtede sig til Pensens Erlæggelse ; men at der, efter at Kaldsretten til disse Embeder

senere er gaaet over fra Universitetet til Hans Majestæt, ikke vides at være foretaget noget

for i denne Henseende at sikre Universitetets Ret for Fremtiden. Velbemeldte Direktion

har derfor anmodet Kancelliet om, at der maa træffes Foranstaltning til, at alle de oven

for omhandlede Penser for Fremtiden udtrykkelig blive paalagte de tilkommende Sogne-

præster ved deres Udnævnelse til de med Penser bebyrdede Sognekald, hvorhos Direktionen

i øvrigt har bemærket , at der ingen Pens vil kunne fordres af Faxe Sognekald førend ved

indtræffende Vakance, og at det samme mulig ogsaa vil være Tilfældet med Gandlose,

Egeslevmagle og Grevinge Kald, da der i Hævdstid ikke er svaret Pens af disse.

Foranlediget heraf skulde Kancelliet, efter desangaaende at have brev-

vexlet med Biskoppen over Sjællands Stift og at have indhentet yderligere

Oplysninger, tjenstligst tilmelde den kongelige Direktion for Universitetet og

de lærde Skoler til behagelig Efterretning, at dette Kollegium, for saa vidt

angaar 1) Ledøv og Smørum, 2) Gladsaxe, 3) Sæby, 4) Taarnby, 5) Jyllinge

og Gundsømagle, 6) Vallekilde og 7) Stillinge Sognekald, er villigt til, naar

Vakance i noget af disse Kald indtræffer, i den Forestilling, der bliver at

nedlægge om sammes Besættelse, tillige allerunderdanigst at andrage paa, at

der i det Kaldsbrev, der bliver at udfærdige for den beskikkende Sognepræst,

maa indføres den Klausul, at han skal være pligtig til at udrede til Univer-

sitetet den Pens, som i Følge det foranførte hidtil er blevet erlagt af Kaldet;

*) Jfr. Dom i Jur. Ugeskr. 4. Aarg. S. 681—85.
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og at man til don Ende under Dags Datura har tilskrevet Biskoppen over Sept. 9.

Sjællands Stift om ved indtræffende Vakance i de ommeldte 7 Præstekald at

bringe Sagen i Erindring. Hvad derimod angaar Faxe Sognekald, kan en

saadan Foranstaltning ikke træffes, eftersom vedkommende Beneficiarius ved

Højesteretsdom af 6te Juni 1836 er blevet fritaget for at svare denne Afgift,

og Kancelliet formener derfor, at den heller ikke kan paalægges hans Efter-

mænd i Embedet. Med Hensyn til Slagslunde og GandLøse, Egeslevmagle

og Grevinge Sognekald, har Kancelliet, efter velbemeldte Direktions Anmod-

ning, indhentet de nuværende Beneficiariers Erklæringer i denne Henseende,

med udtrykkelig Bemærkning, at Universitetet ej agter at fordre Pens af

disse Kald førend ved indtræffende Vakance; men ligesom det af de ind-

komne Erklæringer , som hoslagt følge , behagelig vil erfares , at ingen Op-

lysninger desangaaende have været at finde i vedkommende Præstekalds Ar-

kiver, saaledes have og vedkommende Provster og Biskoppen over Sjællands

Stift bestemt fraraadet, at nogen saadan Byrde, hvortil der ikke er godtgjort

at existere nogen tilstrækkelig Ketsgrund, og som er aldeles usædvanlig, nu

paalægges disse Kald, hvis Indtægter til Dels paa andre Maader ere aftagne.

Kancelliet kan derfor, saa længe Universitetet ikke yderligere kan oplyse sin

Ret til Pens af de her omhandlede 3 Præstekald, ikke finde Anledning til

at andrage paa, at de fremtidige Præster dermed besværes.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Kgl. Resol., hvorved Dr. med. C. E. Levy beskikkes til Lektor i Sept. 15.

Medicinen, med særdeles Forpligtelse at læse over Akkouchement samt B-ørne-

og Fruentimmersygdomme, og saaledes, at der aabnes ham den størst mulige

Adgang til paa den kgl. Fødselsstiftelse at øve sig i den praktiske Fødsels-

hjælp, for at det senere kan blive bestemt, om de tvende Poster som Pro-

fessor årtis obstetriciæ og Overakkouchør kunne overdrages ham, samt saa-

ledes, at der tillægges ham en Gage af 600 Rdl., hvoraf 335 Rdl. blive at

udrede af Juliane Maries Legat. *) (Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol. om, at der mod en Godtgjørelse af omtrent 170 Rdl. af Sept. 15.

Konsistorium efter det medicinske Fakultets Forslag antages en yngre Læge
til Medhjælper for Professoren i komparativ Anatomi. (Univ. Arkiv.)

Kane. Oirk. til samtlige Biskopper, hvori dem, efter foregaaende Nov. 3.

Brevvexling med Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler, meddeles,

at den Kjøbenhavns Universitet under Navn af Studieskat og Kathedratikum

fra de ældre Tider tillagte Indtægt af Kirker og Præstekald, for Eftertiden

for de forskjellige Stifter definitivt bestemmes saaledes:

*) Selmers Aarb. f. 1840 S. 21. Ved kgl. Resol. af 29. Sept. 1841 blev Lektor Levy

udnævnt til Prof. extr. i Jordemodervidenskaben ved Universitetet samt Akkouchor

og Læge ved Fodsels- og Plejestiftelsen med en aarlig Gage af 800 Rdl. Solv,

at udredes med 31") 1M1. 24 Sk. af Juliane Maries Legat og Resten af den aka-

demiske Fond, samt med Emolument af fri Bolig paa Fodselsstiftelsen , saaledes

som Stiftelsens Direktion maatte anse det passende at anvise ham og Familie,

ligesom han i ovrigt har at rette sig efter den Instrux, som af Stiftelsens Direk-

tion maatte vorde ham meddelt. (Selmers Aarb. f. 1841 S. 40.)
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Nov. 3. Totalindt. Inkassations- Nettoindt.

salarium.

Rbd. Sk. Rbd. Sk. Rbd. Sk. Rbd. Sk.

Sjællands Stift
/ hidtil

\ oprindelig

1212

1221

7

407* J
1221 42 1

; 2 24 » 1197 427a

Fyns Stift

Lollands-Falsters

Als og Ærø Stift

| hidtil
Stlft

j
oprindelig

921

906

26

287a

I 598

272

) 50

2

»

24

11

5

1

92

42

»

586

266

49

6

54

24

Aalborg Stift ( oprindelig 550 83 ) 551 40 11 3 540 37

Viborg Stift
( 645 24 ) 645 29 12 87 632 38

Aarhus Stift ( 768 42 ) 767 39 15 33 752 6

Ribe Stift
(

647 50 ) 644 55 12 857a 631 657a

I alt 4750 397a 94 547a 4655 81

i hvilke Summer dog interimistisk afgaar 8 Rbd. 33 x
/2 Sk. for Sjællands

Stift, indtil disse ved indtrædende Vakance kunne blive paalagte Præsteem-

bedet ved St. Petri Kirke her i Staden og Præsteembederne i Roskilde og

Helsingør samt for Viborg Stift 5 Rbd., indtil Vakance indtræffer i Sogne-

kaldet ved Viborg Domkirke og Annexerne Asmild og Tapdrup.

(Algr. Ussings Reskr. Sml. *)

Nov. 7. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det theologiske Fakultet, hvori

Direktionen erklærer sig enig med Fakultetet i, at Studenter af den mosaiske

Trosbekj endelse bør, naar de i øvrigt dertil findes kvalificerede, anses be-

rettigede til Adgang til Regensen lige saa vel som til Kommunitets-

stipendiet. **)

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Dec. 19. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium , hvorved bifaldes

følgende Form for Direktionens Prohibitivpaategninger paa Universitetets Le-

gaters Obligationer: »Denne Obligation tilhører den under Universitetets

Bestyrelse hørende Legatmasse, og kan ikke uden undertegnede Direktions

Samtykke derfra sælges, pantsættes e]ler paa anden Maade afhændes«.***)

(Univ. Arkiv.)

Dec. 23. Concl. cons. , om et i Anledning af Konf. Bornemanns Afgang op-

staaet Spørgsmaal med Hensyn til Optionen af Professorernes Embedsboliger

og Huslejeportioner ****):

Den Professor, som har fri Bolig uden for Universitetet paa den Tid,

da Bolig eller Huslejeportion ved Universitetet bliver at optere, skal anses

berettiget til at deltage i Optionen, saafremt han bestemt erklærer, at han

senest til den Tid, da han kan tiltræde Universitetets Professorbolig, eller

den ledige Huslejeportion begynder at løbe, fratræder det Embede, som har

givet ham fri Bolig uden for Universitetet. Derimod kan ingen saadan be-

tinget Option tilstedes, der skulde kunne medføre, at en yngre Professor,

*) Findes i denne under 31. Okt.

**) Selmers Aarb. f. 1840 S. 54-55.
***) Selmers Aarb. f. 1840 S. 70.

****) Selmers Aarb. f. 1840 S. 33.
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der alt havde opteret Bolig olier Huslejcportion , igjen kunde komme til at Dec. 23.

miste samme. De i constitutio laudabilis de residontiis indeholdte Bestem-

melser om Naadensaar med Hensyn til Professorbolig ere ikke ligefrem blevne

overforte paa Huslejeportioner.
(Acta cons).

1841.

Kgl. Resol., hvorved bestemmes: Jan. 8.

1) At polytekniske Kandidater, som have taget den filologisk-filosofiske

Examen ved Universitetet, maa anses lige i alle akademiske Eettigheder med

Kandidater i de egentlige Embedsfag, for saa vidt saadanne Rettigheder ikke

maatte være forbeholdte dem, der have underkastet sig en vis bestemt Em-
bedsexamen; 2) at polytekniske Kandidater, som ikke have taget den filo-

logisk-filosofiske Examen , men alene Examen Artium , kunne erhverve en

saadan Lighed i Rettigheder ved at underkaste sig en Tillægsexamen i Fi-

losofi, Astronomi og de filologiske og historiske Discipliner, som høre til den

filologisk-filosofiske Examen, samt, for saa vidt de ere Kandidater i Mekanik,

tillige i Naturhistorie, dog saaledes, at de, som allerede have bestaaet den

ene af den filosofiske Examens Prøver, ikke paa ny examineres i de dertil

hørende Fag; 3) at denne Tillægsexamen bliver at afholde til samme Tid

som de til den filologisk-filosofiske Examen hørende Prøver , og at med Ex-

.

amensgebyret bliver at forholde paa samme Maade som ved den særskilte

Prøve i Mathematik eller Hebraisk, der i visse Tilfælde afholdes med enkelte

studerende. *)

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til det theologiske Fakultet, om den akademiske Flid Febr. 3.

kan oplyses ved Attester for at have hørt Privatdocenters Forelæsninger. **)

Det theologiske Fakultet henledede i Skrivelse af 14. Dec. 1840 Konsistoriums

Opmærksomhed paa, om den Forpligtelse, der paahviler Kommunitetets Alumner, halvaarlig

at godtgjøre deres akademiske Flid med Attester for hørte Forelæsninger, kunde anses

fyldestgjort, om endog de fremlagte Attester ikke gjaldt akademiske Læreres Forelæsninger,

men alene saadanne, som vare holdte af Privatdocenter. Konsistorium nedsatte i denne

Anledning en Komite, bestaaende af 5 Professorer, der under 5. Jan. 1841 afgav sin Be-

tænkning. Komiteen erklærede sig enig med, hvad det theologiske Fakultet havde udtalt,

baade deri, at det ligger i Universitetets Interesse at opmuntre Privatdocenternes Virk-

somhed, og at saa vel dette Hensyn som videnskabelig Liberalitet leder til at tillægge

deres Flidsattester en vis Vægt, og deri, at paa den anden Side Privatdocentens hele

Stilling forbyder, aldeles ubetinget at indrømme slige Attester Kraft til alene fuldstændig

at godtgjore Opfyldelsen af den Forpligtelse, der paahviler de studerende, da der savnes

Garanti for, at de Forelæsninger, der holdes af Privatdocenter, holde sig paa det frie,

sammenhængende, afrundede, og til en ordnet og fuldstændig Cyklus sigtende videnskabe-

lige Foredrags Standpunkt, og regelmæssig slutte sig til den hele akademiske Undervis-

ning. For saa vidt nu angaar Attester for hørte Forelæsninger som Betingelse for at nyde

akademiske Stipendier, ville Regler for Vurderingen af Privatdocenternes Attester hverken

lettelig savnes eller kunne nogenlunde bestemt opstilles, naar Sporgsmaalet er om Ud-
nævnelsen selv til at nyde et Stipendium. Her have nemlig de, der bortgive Stipendiet,

Selmera Anrb. f. 1811 S. 25—27.

åarb. t 1841 8. 64—67.
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Febr. 3. baade den Forpligtelse og den Ret at prove alle Omstændigheder og paaberaabte Anbe-

falinger og Vidnesbyrd efter bedste Skjøn og ved Sammenligning mellem Ansogerne med
Hensyn til alle Kvalifikationer, og det vil saaledes ikke komme an paa en i Almindelighed

et vist Slags Attester tillagt Gyldighed. Derimod opstaar Sporgsmaalet om Gyldigheden

af Privatdocenternes Attester nodvendig, hvor der som Betingelse for fortsat Nydelse af

et Stipendium er fastsat, at der til visse Tider skal fremlægges i det mindste et vist Antal

Attester for besogte Forelæsninger, saaledes som navnlig er Tilfældet ved Kommunitets-

stipendiet. Her forekommer det Komiteen, at der indrømmes en billig Frihed og sættes

en nødvendig og passende Grænse, hvis det bestemmes,

at i de Tilfælde, i hvilke der, i Medhold af Anordningerne, forlanges i det mindste

to Attester for hørte Forelæsninger af Stipendiarii , forstaas dette saaledes, at den ene

Attest maa lyde paa en til vedkommendes Fag hørende Forelæsning af i det mindste tre

Timer om Ugen af en ansat Universitetslærer eller paa en Øvelse hos en saadan, den

anden derimod kan lyde paa en Forelæsning hos en Privatdocent, men som da maa være

en strængt videnskabelig, til den studerendes Fag horende Forelæsning, der gaar gjennem

et fuldt Semester med 3 Timer ugentlig og er annonceret i Forelæsningskatalogen. Ind-

tegningen til slige Forelæsninger maa, for saa vidt de ere private, være sket hos Kvæstor.

At de studerende for at admitteres til Embedsexamen skulle fremlægge Attester

for akademisk Flid og navnlig for hørte Forelæsninger, er i lang Tid ikke overholdt, om
det nogen Sinde regelmæssig og i bestemt Form er blevet paaset. Foruden de øvrige

Betænkeligheder, der gjøre sig gjældende mod en saadan Kontrols Indførelse nu, maatte

der fastsættes andre Regler, f. Ex. om Forelæsningernes Antal og Gjenstande, forend der

kunde bestemmes noget om , hvilke Docenters Attester herved vare gyldige. Komiteen

tror derfor, at der ikke nu er Anledning til at gaa ind paa Sporgsmaalet om Privatdo-

centernes Attesters Gyldighed i denne Henseende.

Ved at tilstille det theologiske Fakultet en Afskrift af denne Betænk-

ning har Konsistorium udtalt, at det vel i det hele finder de deri angivne

Eegler hensigtsmæssige, men at det i øvrigt maa overlades til Fakultetet i

den omhandlede Henseende selv at afgjøre Sagen i hvert enkelt mødende

Tilfælde.

(Univ. Arkiv.)

Febr. 24. Kons. Skr. til Bataillonskirurg Hjaltalin — der havde forespurgt, om
han ikke, paa Grund af, at han havde erhvervet Doktorgraden i Medicin og

Kirurgi ved Universitetet i Kiel, var berettiget til at holde Forelæsninger

ved Kjøbenhavns Universitet — hvori, i Henhold til en af det juridiske

Fakultet herom afgivet Erklæring, Forespørgselen besvares benægtende.

(Univ. Arkiv.)

April 20. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium hvori Direktionen

erklærer sig enig med det juridiske Fakultet og Konsistorium i, at der ikke

paaligger dem, der have absolveret den theoretiske Del af en Embedsexamen,

men ikke den med samme forbundne praktiske Prøve, nogen Forpligtelse til

at løse Testimonium publicum. *)

(Univ. Arkiv.)

Maj 12. Kgl. Resol., hvorved efterstaaende Plan for de Foredrag over den

praktiske Theologi, som skulle holdes ved Pastoralseminariet, approberes, og

derhos allernaadigst resolveres;

1) at et Kursus af Forelæsninger i den praktiske Theologi efter denne

Plan ufravigelig skal tilendebringes i Løbet af et Aar, men at den nærmere

*) Selmers Aarb. f. 1841 S. 70.
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Bestemmelse om Timernes Antal og deres Fordeling overlades Pastoral- Maj 12.

seminariets Direktion, dog saalcdes, at de vigtigste Dele af den praktiske

Theologi henlægges til Vintersemestret; 2) at ogsaa ældre Kandidater eller

yngre studerende, som maattc onske det, tilstedes Adgang til Forelæsningerne

uden at deltage i Seminariets praktiske øvelser , hvorhos Forelæsningerne

ved Pastoralseminariet, herefter blive at anmelde i Universitetets Lektions-

katalog. *)

Plan for de Foredrag over den praktiske Theologi, som skulle holdes

ved Pastoralseminariet.

A. I nogle indledende Foredrag skal handles om : 1) Præstens Stilling

og Forhold — i Folge hans Indvielse til det gejstlige Kald og hans Be-

skikkelse til at overtage et bestemt Embede — til a) Kirken i Alminde-

lighed som de troendes Samfund i Hj ærterne ved den Helligaand under dets

usynlige Overhoved, og b) til Staten, af hvilken han har modtaget sit

Embede og oppebærer Løn. 2) Derfra gaas over til at udvikle Præstens

Stilling og Forhold, i Folge de oven nævnte Betingelser, til den ham be-

troede Menighed, hvorved tages Hensyn til den Forskjel i dette Forhold,

som finder Sted, naar Menigheden er a) en Menighed paa Landet, b) i en

sædvanlig Provindsstad, c) i en Hovedstad. 3) Derefter gives en Oversigt

over de Forretninger, Præsten i sit Embedsforhold til Menigheden har at

udføre, som a) Homilet, b) Kateket, c) Liturg, d) Sjælesørger, e) Tilsyns-

mand ved Skolevæsenet, f) Medlem af Fattigvæsenets Bestyrelse og g) Ud-

fører af forskjellige verdslige Forretninger, der ere ham overdragne af Staten.

Denne Oversigt skal dog kun angive Omfanget af disse Forretninger i Al-

mindelighed, uden at gaa ind paa det specielle.

B. Efter denne Indledning, der saaledes ogsaa angiver de forskjellige

Grene af den gejstlige Embedsmands Virksomhed, hvortil en Vejledning i

disse Foredrag skal gives ham , begynder nu Anvisningen at henvende sig

til det enkelte, saaledes at denne dog fornemmelig kommer til at angaa de

under A 3, a, b, c, d betegnede Gjenstande, hvorimod de øvrige kun blive

at behandle som et Anhang til de andre Forelæsninger, om Tid dertil

maatte gives. Først bliver altsaa Homiletik eller Anvisning til den Kunst

at prædike, at foredrage. Her maa da 1) Begrebet af Prædiken, som en

Udtalelse af den kristelige Tro og Erkjendelse til Opbyggelse for Livet i

dets forskjellige Forhold, fremstilles, hvortil den, hvor forskjellig end denne

i Form, Methode og Udførelse kan være, altid bør svare; 2) det naturlige

Talent eller Anlæg betegnes, der aldrig ganske bør savnes hos den, der vil

være offentlig Taler, hvorhos der dog gjøres opmærksom paa, at endskjont

den homiletiske Kunst , saa lidt som nogen anden , kan udføres med Held

uden at understøttes af naturligt Talent, saa udkræves dog, fordi Hoved-

egenskaberne ved en kristelig Prædiken ere Klarhed i Tanken, Inderlighed i

Følelsen, Sandhed og Naturlighed i Foredraget, ingen særdeles eller udmær-
kede Talegaver til at holde en opbyggelig Prædiken, men kun saadannc, som

i Almindelighed forefindes hos dannede Mænd; men disse Gaver maa ud-

dannes, og da dette kun altfor ofte forsømmes, bliver det nødvendigt at

•*) Selmers Aarb. f. 1841 S. 16-25.

Normer f. Univ. 11. 20
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Maj 12. handle noget om Midlerne hertil; 3) de almindelige Regler for Opfindelsen

af Stoffet, for Dispositionen og for Udforeisen bor meddeles ; 4) ligeledes ud-

vikles de almindelige Regler for de Lejlighedstaler, Præsten har at holde, i

Særdeleshed ved Skriftemaal, Brudevielser og Begravelser. 5) Et Bekjendt-

skab til de fortrinligste homiletiske Arbejder fra de forskjellige Perioder i

den kristelige Kirke maa indledes saaledes, at Opmærksomheden henvendes

saa vel paa de ejendommelige Fortrin, som Mangler ved disse Præstationer.

Endskjønt Udvalget ikke vil være ganske let, og det vil medtage temmelig

megen Tid at gjennemgaa en saadan Række af de fortrinligste Prædikanter,

vil dette dog være et meget hensigtsmæssigt Middel til unge Homileters Ud-

dannelse, og der maa derfor gjores Forsøg paa at forskaffe dem et Bekjendt-

skab til de ypperste homiletiske Værker hos de forskjellige kristelige Menig-

heder. 6) Ligesom det allerede tidligere af Mænd, der have foredraget den

praktiske Theologi, f. Ex. Niemeyer, har været erkjendt, at man, ved at op-

tage den videnskabelige Theologis Indhold, saa vel hvad dens dogmatiske

som ethiske Del angaar, i de homiletiske Foredrag, maatte underkaste dette

en Modifikation, og meddelt Anvisning hertil, saa synes saadant i vor Tid

endnu mere nødvendigt, da en mere spekulativ Opfattelse af Troslærdomme

har gjort sig gjældende, der, efter at have udviklet sig i Skolen, vil træde

ind i Livet, men som ogsaa kræver en endnu større Kunst og en mere ud-

dannet Takt hos Prædikanten. Altsaa maa Foredraget over Homiletiken

ogsaa indeholde en Anvisning til at gjøre den Erkjendelse af de religiøse

Sandheder , som er vundet ad den videnskabelige Vej
,
populær og almenfat-

telig. Fra Homiletik gaaes over til Kateketik eller Anvisning til den

Kunst at udvikle de religiøse Sandheder under Samtalens Form, der saa-

ledes er forskjellig fra Homiletens Enetale. 1) Begrebet af Katekisation, som

en saadan Meddelelse af den religiøse Erkjendelse, hvorved Læreren, ved at

gjøre Spørgsmaal og modtage Svar, forvisser sig om, at de, som modtage

Belærelse, have forstaaet det dem meddelte, og optaget det i deres egen

Tænkning og Følelse, maa udvikles og holdes fast, idet der indrømmes fuld-

kommen Frihed i Anvendelsen af de forskjellige Methoder i denne meget

vanskelige Kunst, der 2) kræver visse almindelige Anlæg og Naturgaver,

hvilket ikke mindre end den Kunst at prædike gjør en omhyggelig Uddan-

nelse nødvendig, og det vises, hvorledes Lejlighed hertil frembyder sig for

alle theologiske Kandidater, som ere opmærksomme herpaa. 3) Nogle al-

mindelige Regler kunne gives, men omstændelige Anvisninger ville uden

Tvivl være lidet frugtbringende, fordi her saa meget beror paa saa vel Lære-

rens som Børnenes Individualitet. 4) Derimod bør de vordende Gejstlige

gjøres opmærksomme paa den forskjellige Form, som Katekisationen maa
antage, naar den holdes a) i Kirken, hvor en Del af den allerede konfir-

merede Ungdom deltager i den, og hvor den tilstede værende Menighed sæd-

vanlig med megen Interesse følger den; b) for Konfirmanderne, der forbe-

redes i særegne Timer og Sammenkomster i Præstens eget Hus; c) for Bør-

nene i Skolen, naar Præsten ved forefaldende Lejlighed besøger den. Da
Præsten ikke blot som Homilet og Kateket skal indvirke paa Menighedens

Religiøsitet, men ogsaa som den, der udfører de kirkelige Handlinger, der

ere forbundne med Gudstjenesten, bør en kort Anvisning til paa en værdig
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Maade at udføre, hvad der i Liturgien foreskrives, ogsaa meddeles ham i Maj 12.

nogle Foredrag over Liturgik, eller den Kunst med Anstand og Værdighed

at udfore de offentlige Handlinger. Da Begrebet af disse, som Dele af den

offentlige Gudstjeneste, lettelig kan gives, og vidtloftige Undersogelser om,

hvorledes en Liturgi bor indrettes, ikke her kunne anses hensigtsmæssige,

vil det, som kan siges til Anvisning om en værdig og passende Udforclse

af de kirkelige Handlinger, bedst kunne gives som Bemærkninger i denne

Henseende ved enhver af disse for sig, nemlig — foruden hvad der er at

iagttage, for at en værdig Udførelse af Bon, Sang og Messe i Kirken kan

finde Sted, — ved Forvaltningen af Sakramenterne, ved Ægteskabernes Ind-

vielse, ved Begravelse.

C. Endelig maa ogsaa Præstens Forhold til de enkelte i Menigheden,

og ved særegne Lejligheder, omhandles; saaledes Husbesøg i Almindelighed,

Sygebesøg i Særdeleshed, Præsternes Forhold ved den private Kommunion,

og hos døende. Ligeledes den gejstlige Mægling mellem uforligelige Ægte-

folk, og ved andre Lejligheder hvor det findes passende, at han træder til

for at tilvejebringe et bedre Forhold, samt den meget vigtige Forretning, der

kan blive ham overdraget ved Misdæderes Forberedelse til deres Henrettelse,

og hvor han overhovedet som Sjælesørger staar i Forhold til fængslede og

tiltalte.

(Theol. Fak. Kopibog.)

Kons. Skr. til Eforus for Elers Kollegium om, at en studerende af Juli 3.

den mosaiske Trosbekj endelse ikke kan erholde Plads som Alumnus

paa Kollegiet. *)

Eforus havde ved at fremsende den ene af Familierepræsentanternes Denomination

af en studerende af mosaisk Tro til en ledig værende Alumnusplads, med Hensyn til, at

Kollegiets Fundats, endskjønt dens Ord kun fordrer en vis historisk Kundskab til principia

religionis orthodoxæ, dog forudsætter Alumner af den kristelige Religion og evangelisk-

lutherske Konfession, henstillet til Konsistorium, om der, saafremt man ikke ansaa sig

beføjet til at følge den liberalere Anvendelse af Fundatsens Bestemmelse, maatte findes

Anledning til at andrage paa en dertil sigtende Modifikation af Fundatsen i Videnskabens

og Universitetets Interesse. I denne Anledning har Konsistorium tilkjendegivet Eforus,

at det anser det rettest, at Denominator gjøres opmærksom paa den ci-

terede Bestemmelse af Fundatsen for Elers Kollegium, hvorefter det, naar dermed

sammenholdes Univ. Fund. 7 Maj 1788 Kap. VI § 2 Nr. 6, maa antages, at

en studerende af den mosaiske Trosbekjendelse ikke kan erholde Plads som

Alumnus paa Kollegiet.

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at det for Fremtiden overlades Kjø- juli 16.

benhavns Universitet at besætte Klokker- og Gravertjenesterne ved Frue og

Trinitatis Kirker heri Staden, hvorimod Kongen selv lremdeles vil have sig

forbeholdt at besætte samtlige Gravertjenester ved Assistentskirkegaardene

uden for Byen.**)
(Univ. Arkiv.)

Selmers Aarb. f. 1841 S. 54.

**) Selmers Aarb. f. 1841 S. 38-39.
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Sept. 9. Betænkning af det juridiske Fakultet, afgivet efter Konsistoriums

Begjæring, om Betydningen af Udtrykket »Studium philologicum« i Fundatsen

for Collegium j\iediceum.

Da cand. juris Schiern havde ansøgt om en ledig filologisk Plads paa Borcks

Kollegium, idet han oplyste, at han ikke agtede at benytte den juridiske Examen, men vilde

gjore Historien til sit Hovedstudium, anmodede Konsistorium det juridiske Fakultet om
herover nærmere at udtale sig.

I Betænkning af 28 Avg. 1841*) antager Fakultetets Flertal, at

»Studium philologicum betegner efter den almindelige Sprogbrug hos os eller

i det mindste efter den, som forekommer i de Universitets- og Skolevæsenet

vedkommende Anordninger og andre Bestemmelser, et Studium, som ude-

lukkende eller i alt Fald for en væsentlig Del er rettet umiddelbart paa

Sprogene og i Særdeleshed de gamle Sprog i Forbindelse med den dertil

hørende klassiske Literatur.«

(Univ. Arkiv.)

Nov. 25. Kane. Skr. til Direktionen for det kirurgiske Akademi, ang. at

Kancelliet D. D. har tilskrevet det kgl. General-Kommissariats Kollegium,

Direktionen for Tugt- Basp- og Forbedringshuset og den administrerende

Direktion for Kjøbenhavns Fattigvæsen om for Fremtiden nøje at vaage over

at de Lig, der egne sig til at afleveres til Akademiets Dissektionsstue, af-

gives dertil snarest muligt og at denne Aflevering, hvad in specie angaar

afdøde Fattigpatienter og Lemmer i Almindeligt Hospital, saa vel som af-

gangne Forbedringshusfanger, effektueres senest 48 Timer efter Dødsfaldet,

for saa vidt Familien ikke forinden har erklæret at ville besørge Begravelsen.

(Univ. Arkiv.)

Dec. 17. Kgl. Resol., om det kirurgiske Akademis Indlemmelse i Universitetet,

se Bekj. 21 Dec. 1841.

Dec. 21. Bekj. fra Univ. og Skole-Direkt. (Eesol. 17 Dec.) angaaende det

kirurgiske Akademis Indlemmelse i Universitetet.**)

Kongen har resolveret som følger: 1. Det ved Frd. 22 Juni 1785

oprettede kgl. kirurgiske Akademi skal ophæves som særskilt Læreanstalt og

fra 1. Jan. 1842 indlemmes i Universitetet, saaledes at: a) Akademiet og

det nuværende medicinske Fakultet forenes til et fælles lægevidenskabeligt

Fakultet, i hvilket saa vel Akademiets som Fakultetets nuværende Lærere

ville have at indtræde som respektive Professores ordinarii og extraordinarii,

i den Orden indbyrdes, hvilken deres nuværende Anciennetet i vedkommende

Læreanstalt som ordinarii eller extraordinarii medfører: b) det kirurgiske

Akademis Bygning med samtlige dertil hørende Inventarier, Instrumenter,

Apparater og Samlinger, samt alle det tilhørende Midler, Legater og tillagte

aarlige Indtægter gaa over til Universitetet som dettes Ejendom. 2. An-

tallet af Lærere i det lægevidenskabelige Fakultet bestemmes til i det mindste

10, der have at foredrage følgende Videnskabsfag: generel og speciel Anatomi,

*) Datoen for Fakultetets Erklæring er anført efter Datoen for Mindretallets (Prof.

F. C. Bornemanns) Separatvotum, 9 Sept.

**) Selmers Aarb. f. 1841 S. 1-13.

*
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Fysiologi og komparativ Anatomi, speciel Pathologi og Therapi samt medi- Dcc. 21.

cinsk Klinik, Kirurgi og kirurgisk Klinik, kirurgiske Operationer, kirurgisk

Anatomi, Fadselsvidenskab med tilhørende Discipliner og obstetricisk Klinik,

generel Pathologi og pathologisk Anatomi, Farmakologi og Medicina forensis,

samt forskjellige specielle Discipliner af Lægevidenskaben. 3. Det forenede

medicinsk-kirurgiske Fakultet tillægges 4 Pladser i Konsistorium, saaledes at

Adgangen til at indtræde i dette alene beror paa Ancienneteten i det

samlede Fakultet, uden Hensyn til, om vedkommende docerer et af de

egentlige medicinske eller et af de kirurgisk-anatomiske Videnskabsfag.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium , hvorved bifaldes, Dec. 31.

at Prisopgaverne for Fremtiden maa fremstilles baade paa Dansk og paa

Latin, saaledes at det ved Kundgjorelsen herom tilføjes, at Besvarelsen af

den filologiske Opgave skal affattes paa Latin og Besvarelsen af den æthetiske

paa Dansk, men at de øvrige Prisskrifter efter Æmnets Beskaffenhed kunne

affattes enten i det danske eller det latinske Sprog. Direktionen udtaler

derhos, at den intet har at erindre mod, hvad Konsistorium har vedtaget

om , at Censuren over Prisskrifterne for Fremtiden bør meddeles alene

paa Dansk.*) , (Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det theologiske Fakultet, hvori

Direktionen tilkj endegiver, at den aldeles bifalder Fakultetets Fremgangs-

maade med at nægte en theologisk studerende, der i det af ham indgivne

Petitum havde erklæret de Dogmer, der udgjøre den kristelige Tros Grund-

vold, for Imaginationer, og i en senere Skrivelse til Fakultetet havde udtalt,

at hans Overbevisning havde ført ham bort fra den kristelige Tro, at

stedes til Embedsexamen. **)

(Univ. Arkiv.)

1842.

Kgl. Resol., hvorved de Arvefæstere af Bondestanden paa Universi- Jan. 26.

tetets og Kommunitetets Jordegodser, som have modtaget Skjøder, affattede

efter den ved kgl. Resol. af 4 Nov. 1825 approberede Formular, bevilges

endnu for indeværende Aar 1842 en Moderation af en Ottendedel af den plan-

mæssige Afgift, hvorimod fra 1 Jan. 1843 den fulde i Overensstemmelse med
den under 19 Juni 1795 allernaadigst approberede Plan bestemte Arvefæste-

afgift bliver at erlægge. Derhos paalægges Direktionen for Universitetet og

de lærde Skoler at indkomme med nærmere Forestilling, om der kunde være

noget til Hinder for, at Arvefæsterne paa bemeldte Godser aabnes Adgang

til at afløse en Fjerdedel af deres planmæssige Arvefæsteafgift, ej blot, saa-

ledes som foreslaaet, temporært for visse Aar, men tillige for bestandig mod
at erlægge en tilsvarende Rekognition engang for alle.***)

(Univ. Arkiv.)

*) Selmers Aarb. f. 1841 S. 29.

**) Selmers Aarb. f. 1841 S. 71-75.
***) Selmers Aarb. for 1842 S. 83-84.
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Maj 14. Kons. Skr. til Professor Hohlenberg, ved hvilken denne, der havde

fremsat et Forslag om at grundlægge en Læseindretning for Universitetets

Professorer, bl. a. ved Hjælp af de Tidsskrifter, som anskaffes for Universitets-

bibliotheket , anmodes om at bringe denne Læseindretning i Gang ved fra

1 Juni d. A. at lade bemeldte Tidsskrifter henlægge en kort Tid til Af-

benyttelse i et Læseværelse, hvortil for indeværende Sommerhalvaar Konsi-

storiums Sal vil blive brugt.*)
(Univ. Arkiv.)

Juli, 21. Kane. Plakat (Resol. 29 Juni) ang. det gjensidige Forhold mellem

de ved den theologiske Examen ved Kjøbenhavns Universitet og i Hertug-

dømmerne Slesvig og Holsten meddelte Examenskarakterer. **)

Paa en af det kgl. slesvig-holsten-lauenborgske Kancelli, i Anledning

af et af de raadgivende Provindsialstænders Forsamling for Hertugdømmet

Slesvig i Aaret 1840 til Kongen indgivet Andragende, og efter Overlæg med
det kgl. danske Kancelli nedlagt Forestilling, har det behaget Kongen, med
Hensyn til den ved kgl. Resol. 2 Okt. 1811 fastsatte gjensidige Adgang til

Embedsansættelse for de i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig

og Holsten examinerede Kandidater i Theologien, at resolvere: at den ved

Examen i Hertugdømmerne Slesvig og Holsten meddelte »første Karakter«

skal agtes lige med Karakteren »Laudabilis & qvidem egregie« ved Kjøben-

havns Universitet, og »anden Karakter« af en af de højere Grader ved

Examen i Hertugdømmerne anses lige med Karakteren »Laudabilis« ved

Examen ved Kjøbenhavns Universitet; dog at der i Henseende til Karakteren

»Laudabilis« bliver at tage særdeles Hensyn til de af det theologiske Fakultet

ved Kjøbenhavns Universitet meddelte Examensvidnesbyrd.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Juli 21. Univ. og Skole -Direkt. Skr. til Konsistorium — foranlediget

ved, at Revisor havde henledet Direktionens Opmærksomhed paa den med

Oppebæreisen af det Vinstrup-Resenske Rejsestipendium forbundne Forplig-

telse for Stipendiarierne til, i Tilfælde af, at de nogen Sinde skulde forlade

det theologiske Studium og paa anden Maade søge Befordring, da at refundere

det oppebaarne — hvori bifaldes den af Konsistorium udtalte Mening, at

rigtig Fortolkning af Fundatsen medfører, at intet Embede, som staar i For-

bindelse med Kirken, Universitetet eller Skolen, kan blive at henføre til de

i Fundatsen af 1685 nævnte verdslige Bestillinger, samt at den i denne

omhandlede Revers i Fremtiden affattes i de fundatsmæssige Udtryk, uden

at disse tilføjes nogen nærmere Forklaring.***)
(Univ. Arkiv.)

Juli 30. Kgl. Resol., hvorved der meddeles en cand. polyt. , der hverken til

anden eller sidste Examen havde Laudabilis, og en cand. philos. Tilladelse til,

*) Selmers Aarb. f. 1842 S. 57-58.
**) Selmers Aarb. f. 1842 S. 43-50.

***) Selmers Aarb. f. 1842 S. 80-83 jfr. Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1151-52.
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uanset Bestemmelsen i Univ. Fund. 7 Maj 1788 Kap. VI, § 2, Nr. 9, at Avg. 12.

ansøge om det Thottske Rejsestipendium.*)
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol. **), hvorved bestemmes, at der fra 1 Jan. 1843, paa Nov. 4.

hvilken Tid samtlige Arvefæstere paa Universitetets og Kommunitetets Godser,

overensstemmende med kgl. Resol. af 13 Maj sidstleden, atter ville have at

svare den fulde ved den under 19 Juni 1795 approberede Plan bestemte

Arvefæsteafgift, maa tilstaas enhver Arvefæster paa bemeldte Godser, uden

Hensyn til, om han er af Bondestanden eller ikke, og om han har vedtaget

de nye Skjødeformularer eller ikke, Adgang til, naar som helst han ønsker

saadant, at frigjøre sin Arvefæsteejendom for bestandig for en Fjerdedel, eller og

for en Ottendedel, af den planmæssige Arvefæsteafgift, ved strax at erlægge den

bortfaldende Afgiftsdel med sammes 25dobbelte Beløb, hvilket Beløb, for-

saa vidt det bestaar i Korn, betales med Penge efter Gjennemsnittet af de

sidste 10 Aars Kapitelstaxter ; samt at der ligeledes fra 1 Jan. 1843 maa

forundes bemeldte Arvefæstere Adgang til, paa et Aaremaal af enten 10, 15

eller 20 Aar at frigjøre Ejendommene for en Fjerdedel af den planmæssige

Arvefæsteafgift, ved strax at erlægge den bortfaldende Fjerdedels Beløb taget

respektive 8Vs, 11 1
. s eller 13 3

/5 Gange Beløbet, for saa vidt det bestaar i

Korn, beregnet til Penge paa samme Maade som i det oven nævnte Tilfælde,

og saaledes at efter det vedtagne Aaremaals Udløb den fulde planmæssige

Afgift igjen indtræder, for saa vidt ikke en ny Afløsning i Henhold til det

foranførte finder Sted; og at i øvrigt saa vel ved den bestandige som ved

den temporære Afløsning den hidtil stipulerede Rekognition ved hver Om-
skiftning af Ejer vedbliver uforandret. (Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved det bl. a. bifaldes, at der, — til at besørge de Nov. 6.

Forretninger i Henseende dels til Dissektion og Præparation for Forelæsr

ningerne, dels til Assistance under disse ved de paa Cadavera anstillede

Operationer, hvilke hidtil havde været udførte af Reservekirurgerne, — i det

medicinske Fakultet ansættes tvende Prosektorer, med en Gage af 200 Rbdlr.

aarlig hver, der antages af Fakultetet, hver Gang for 1 Aar.***)

(Univ. Arkiv.)

1843.

Univ. og Skole-Direkt. Skr., ved hvilken der meddeles Konsi- Febr. 21.

storium Bemyndigelse til at tillægge Instrumentmager Nyrop Prædikat af

kirurgisk Instrumentmager ved Universitetet.****)

(Kons Kopibog.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium om, at den i Marts 11.

Skjøderne paa Gaarde og Parceller af Universitetsgodset hidtil indførte

Klausul om Erlæggelse af Jagtafgift til Universitetet udelades.*****)

*) Selmors Aarb. f. 1842 S. f>7.

**) Sclmcra Aarb. f. 1842 S. 83—84
Sclmew Aarb. f. 1812 S. 34.

****) Univ. Aarb. f. 1864 71 i. S. 543.

) Selmera Aarb. f. L843 8. 7<; -77.
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Marts 11. Efter at Universitetsgodset i Følge Frd. 20 Maj 1840 § 6 og Rentekammerets

Ordre til vedkommende Amtsforvaltere er fritaget for at erlægge Jagtafgift, har Kvæstor

gjort det Forslag, at den i Formularerne for Skjøder paa Gaarde og Parceller paa be-

meldte Gods værende 2den Artikel, betræffende Jagtretten, for Fremtiden maa udgaa,

ligesom den til Slutningen af den 13de Artikel i Formularerne for Skjøder paa Huse med
Jord anførte Passus: »hvorimod hele Jagtafgiften, uden Ansvar for Husmanden, svares af

Gaardens Ejer« maa bortfalde. I den over dette Forslag afgivne Betænkning har Konsi-

storium ytret, at endskjønt samme, uagtet de af Kvæstor meddelte yderligere Oplysninger,

endnu anser det tvivlsomt, om Arvefæsterne have en stræng lovbegrundet Ret til Fri-

tagelse for den omhandlede Afgift, finder Konsistorium dog ikke at burde modsætte sig,

at denne Afgift bortfalder, og at som Følge heraf de foreslaaede Forandringer foretoges i

Skjødeformularerne.

I denne Anledning har Direktionen, som efter den citerede Lovbe-

stemmelse og efter hvad i øvrigt af Kvæstor desangaaende er bemærket, maa

anse det for rigtigst, at Jagtafgiften for Universitetets Arvefæstere herefter

bortfalder, under Dags Dato bemyndiget Kvæstor til at lade trykke nye

Skjødeformularer, hvori den oven nævnte Artikel og Passus ere udeladte.

(Univ. Arkiv.)

Marts 25. Kgl. Resol., hvorved fastsættes, at de hidtilværende Poster som

Bogholder ved Sorø Akademis Depositum i Kjøbenhavn og ved den alminde-

lige Skolefond og som Kasserer ved samme Depositum og Fond skulle ind-

drages, og at det didhørende, hidtil under Direktionens umiddelbare Tilsyn

henlagte Regnskabs- og Kassevæsen skal forenes med Universitetets

Kvæstur.*) (Univ. Arkiv.)

April 1. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, ved hvilken den

kgl. Resol. af 25 Marts 1843 om at det hidtil under Direktionen henlagte

Regnskabs- og Kassevæsen for Sorø Akademis Depositum her i Staden og

den almindelige Skolefond skal forenes med Universitetets Kvæstur meddeles,

fastsætter end videre , at det bifaldes , at det herefter overdrages til Konsi-

storium for de studerende, som efter Aflæggelsen af den filosofiske Examens

Prøver have at oppebære Oplagspenge fra de lærde Skoler, at attestere deres

Kvalifikation til at hæve bemeldte Oplagspenge. **)

(Univ. Arkiv.)

April 8. Univ. og Skole-Direkt. Skr. af 11 Marts, af Konsistorium med-

delt Frue Kirkes Værger under 8 April, ved hvilken Konsistoriums Udnæv-
nelse af hidtilværende Organist ved Garnisons Kirke her i Staden, Sekretær

I. P. E. Hartmann til Organist ved Frue Kirke med den ham ved kgl. Resol.

af 7 Dec. 1842 bestemte Løn af 400 Rbdlr. foruden den sædvanlige Husleje-

hjælp af 50 Rbdlr. aarlig og med Forpligtelse til at svare den af hans For-

mand erlagte Pension af 20 Rbdlr. til Organist Gjorrings Datter Georgine

Mine approberes.***)
(Univ. Arkiv.)

*) Selmers Aarb. f. 1843 S. 10-11.

*•) Selmers Aarb. f. 1843 S. 52. Denne Skrivelse er efter det citerede Sted fejlagtig

citeret under 31 Marts.

***) Selmers Aarb. f. 1843 S. 57.
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Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet, at Maj 6.

350 Rbdlr. af den til det første Anlæg af Samlingen af kirurgiske Instru-

menter reserverede Sum af 1000 Kbdlr. maa anvendes til Anskaffelse af de

allernødvendigste nye Instrumenter.
(Selmers Aarb. f. 1843 S. 48.)

Kons. Skr. til Prof. Hohlenberg, hvorved denne anmodes om at Maj 20.

træffe Foranstaltning til Udvidelse af den for Professorerne oprettede Læse-

anstalt saaledes, at der anskaffes de Blade og Smaapiecer, han maatte anse

passende for Samlingen, dog for det første kun for et Beløb af 50 Rdl., og

bemyndiges til at tilsige Underbibliothekar Thorsen indtil videre et Honorar

for hans Ulejlighed ved Læseanstalten af 50 Rdl. aarlig fra 1. Jan. d. A.

at regne. *)

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol. **), hvorved bestemmes, at der herefter, i Anledning af den Maj 26.

Nedsættelse i det Antal af Ark, som Universitetsbogtrykkeren har at trykke

for Professorerne, hvilken det er anset billigt efter hans Begjæring at tilstaa

ham, anvendes et Beløb af indtil 300 Rbd. aarlig af Universitetets Kasse

til Trykning af de af Universitetslærerne udarbejdede Skrifter, saaledes at

Konsistorium har at disponere over bemeldte Sum i det anførte -Øjemed, og

bliver denne Sum for indeværende Aar at udrede af Universitetets paa det

allernaadigst approberede Budget kalkulerede Overskud.
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bestemmes, at det Gebyr af 11 Rbdlr., som i J"ni 2 -

Følge det under 11 Jan. 1839 allernaadigst approberede Sportelreglement

bliver at erlægge af enhver studerende ved Immatrikulationen, herefter bliver

at affordre enhver, der lader sig indtegne til Examen artium, i Forbindelse

mod det ved bemeldte Sportelreglement ved Indtegningen til denne Examen

bestemte Gebyr af 1 Rbdlr. til den akademiske Fond, dog at først nævnte

Gebyr bliver at tilbagebetale enhver, som af en eller anden Grund ikke

absolverer den nævnte Examen. I øvrigt bliver Borgerbrevet tillige med de

akademiske Love paa samme Maade som hidtil ved Immatrikulationen at

overlevere de studerende.***)
(Univ. Arkiv.)

Plakat ang. den Indkaldelse , der i visse Tilfælde skal finde Sted af Juli 12.

dem, der maatte være berettigede til ledige Legatportioner eller Pladser i

Stiftelser m. v.

Da det ikke ved nogen almindelig Bestemmelse findes foreskrevet, paa hvilken

Maade Personer, der, paa Grund af Familie- eller andre Rettigheder, maatte anse sig for-

trinsvis berettigede til at nyde godt af en Stiftelse eller et Legat, ved indtræffende

Vakance i samme, bor indkaldes til at melde sig, eller hvorledes det bliver at forholde,

*) Selmers Aarb. f. 1843 S. 57.

•*) Selmers Aarb. f. 1843 S. 24-25. Denne kgl. Resol. er eller Algr. Ussinga Reskr.

Sml. fejlagtig citeret under 25 Maj.

***) Selmers Aarb. f. 1813 S. 9-10.

27
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Juli 12. naar den, der allerede nyder Understottelse af en Stiftelse eller et Legat, lader længere

Tid hengaa uden at oppebære den ham tillagte Understottelse, samt da der ligeledes savnes

almindelige Kegler for den Fremgangsmaade, der skal iagttages , naar Rettigheden til at

disponere over en Stiftelse eller et Legat tilkommer private, og der enten i Patronatet

indtræffer Vakance, uden at det vides, hvem Rettigheden i den fratraadtes Sted tilfalder,

eller vedkommende berettigede ikke ved forefaldende Vakance i Stiftelsen eller Legatet

melder sig for at udove sin Ret, saa har Kongen for at bortrydde de Hindringer for

slige Indretningers velgjørende Virksomhed, som heraf kunne opstaa, fundet for godt at

ordne denne Gjenstand ved en Anordning, og efter at have fra begge Forsamlinger af de

danske Provinsialstænder indhentet Betænkning over Udkastet til en saadan Anordning,

byder og befaler Kongen derfor som følger:

1) Naar det ved indtræffende Vakance af en Plads i en Stiftelse eller

en Portion af et Legat, hvortil der er indrommet visse Personer, paa Grund

af Familie- eller andre Kettigheder , et Fortrin, ikke vides, hvem den for-

trinsberettigede Person er, eller hvor denne opholder sig, saa bliver han 3

Gange efter hinanden med 12 Ugers Varsel at indkalde i den »Berlingske

politiske og Avertissements-Tidende« og derhos, hvis Stiftelsen eller Legatet

har hjemme i Kjobenhavn eller andetsteds i Sjællands Stift, i »Kjøbenhavns

Adressecontoirs Efterretninger«, men ellers i den vedkommende Stiftstidende.

Den, som efter slig Indkaldelse ikke melder sig med behørig Legitimation,

har derved tabt sin Ket til den ledige Plads i Stiftelsen eller Portion af

Legatet. 2) Naar den, som allerede nyder Understøttelse af en Stiftelse eller

et Legat, lader et Aar hengaa, uden at oppebære den ham tillagte Under-

støttelse, bliver han ligeledes paa foranførte Maade at indkalde, og, naar han

da ikke melder sig, bliver hans Portion at uddele til andre, i Overensstem-

melse med Fundationerne for Stiftelsen eller Legatet. 3) Lige Indkaldelse

vil og finde Sted, naar Rettighed til at disponere over en Stiftelse eller et

Legat, paa Grund af Familie- eller andre Rettigheder, tilkommer private, og

der i dette Patronat er indtruffet Vakance, uden at det nøjagtig vides, hvem

Rettigheden i den fratraadtes Sted tilfalder, og Patronatet vil da forblive

hos den, der af de anmeldte findes nærmest berettiget, uden Hensyn til, at

der senere maatte fremstaa nogen, som er nærmere berettiget. 4) Saafremt

det til den Tid, Vakance indtræffer i en Stiftelse eller et Legat, ikke vides,

hvo den dispositionsberettigede er eller hvor denne opholder sig, saa vil en

lignende Indkaldelse som foranført blive at udstede, i hvilken Henseende det

bliver at iagttage, at i sidst nævnte Tilfælde den dispositionsberettigede

navnlig betegnes i Indkaldelsen, der tillige bør indeholde en almindelig Op-

fordring til de øvrige berettigede om at melde sig. Naar da vedkommende

ikke inden Varslets Udløb melder sig, maa den Avtoritet, hvorunder Stiftelsen

eller Legatet hører, bortgive den ledige Plads eller Legatportion til den, som

efter de gj ældende Regler dertil findes mest kvalificeret. 5) Naar ved-

kommende berettigede ikke efter en i Henhold til § 4 udstedt Indkaldelse

har meldt sig til at udøve Dispositionsretten, vil der to Gange, ved ind-

træffende nye Vakancer i Stifteisen eller Legatet, atter, under Paaberaabelse

af den eller de tidligere stedfundne Indvarslinger, være at udstede en lige

Indkaldelse; men derefter vil ingen ny Indkaldelse ved senere Vakancer være

fornøden, hvorimod det da maa være den vedkommendes Sag uden Opfordring

at melde sig, hvis han nogen Sinde vil gjøre sin Ret gj ældende. 6) For-

anforle Regler ere dog uanvendelige, hvor en anden Fremgangsmaade er
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hjemlet ved Fundationerne for vedkommende Stiftelser eller Legater eller ved Juli 12.

andre gjældende Bestemmelser. 7) Saafremt der i Anledning af Rettig-

heden til at disponere over eller nyde godt af en Stiftelse eller et Legat

skulde forekomme saadanne Tilfælde, paa hvilke de i denne Anordning givne

almindelige Regler ikke kunne anvendes, og hvorfor der heller ikke haves

saadanne særegne Regler, som omhandlet i § 6, eller naar vedkommende

ikke kunne blive enige om, hvem Dispositionsretten tilkommer eller hvo der

skal nyde godt af en Plads i en Stiftelse eller en Legatportion, skal det af

Kongens Regeringskollegier, hvorunder Stiftelsen eller Legatet sorterer, være

bemyndiget til at afgjore Sporgsmaalet i Analogi af de i det foregaaende

indeholdte Bestemmelser, med mindre det efter sin Beskaffenhed bor ind-

stilles til Kongens egen Resolution, eller de vedkommende maatte onske

Sporgsmaalet afgjort ved Domstolene og det efter sin Natur dertil egner sig.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Kons. Skr. til Kvæstor, at Konsistorium har tilstaaet Underbibliothekar Juli 15.

Thorsen for det ham overdragne Tilsyn med Professorernes Læseindretning fra

1. Jan. 1843 at regne 50 Rdl. af den til Konsistoriums Raadighed stillede Sum.
(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium om Indlemmelse i Juli 22.

Universitetsbibliotheket, af det forenede kirurgiske Akademis og det Classenske

Literaturselskabs forenede Bibliotheker *).

Efter at Underhandlingerne herom mellem Universitetets Bibliotheks-

kommission og Direktionen for det Classenske Literaturselskab vare tilende-

bragte, modtog Universitetsdirektionen gjennem Konsistorium Indberetning

om, at Selskabet for sit Vedkommende havde samtykket i de forenede Biblio-

thekers Indlemmelse i Universitetsbibliotheket og at Selskabets Direktion og

Bibliothekskommissionen vare komne overens om følgende Vilkaar for saadan

Indlemmelse, paa hvilke Direktionen derefter meddelte sin Approbation:

1. Literaturselskabets nuværende Bogsamling overdrages Universitetsbiblio-

theket til Ejendom, og Selskabet vedtager fremdeles dertil at afgive de af

det anskaffede Boger og Journaler efter at de have været afbenyttede i Følge

Selskabets Vedtægter til Cirkulation mellem Medlemmerne og ved Redak-

tionen af Tidsskrift for Læger, hvilken Afbenyttelse antages ikke at kræve

mere end i det højeste IVa Aar fra Anskaffelsen af. Afleveringen til Bi-

bliotheket sker ved Selskabets Sekretær to Gange om Aaret. 2. Med
Hensyn til, at de af Literaturselskabet anskaffede Skrifter saaledes komme
i Universitetsbibliothekets Eje, stiller dette aarlig 200 Rbd. af de Midler,

det vinder ved Inddragelsen af det kirurgiske Akademis Bibliothek og

de dertil henlagte Indtægter under Universitetsbibliotheket, til Disposition

for Literaturselskabets Direktion, i Forening med det lægekyndige Medlem af

Bibliothekskommissionen, for saa vidt samme ikke allerede er Medlem af

Direktionen, for dermed at udvide Anskaffelsen af Bøger og Journaler. Dette

sker i den Form, at Direktionen i Forening med det nævnte Medlem af

Kommissionen bomyndiges til aarlig at anvise specificerede Boghaudlerreg-

ninger paa 200 Rbd. til Udbetaling for Universitetsbibliothekets Regning i

*) Selmers Aarb. f. 1843 S. 39—40.
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Juli 22. Kvæsturen. 3. Den nuværende Bibliothekar ved Literaturselskabets Bi-

bliothek, Dr. med. Sommerfeldt, der tillige har været ansat ved det kirur-

giske Akademis Bibliothek og i begge Ansættelser tilsammen haft en aarlig

Indtægt af 110 Rbd., beholder indtil videre og indtil han opnaar en væsentlig

forbedret Embedsstilling, denne Indtægt, der udbetales ham af Universitets-

bibliothekets Midler, mod at han er forpligtet til derfor, efter Bibliothekarens

Anvisning, at besørge de fra Literaturselskabet til Bibliotheket overgaaende

Bøgers og Tidsskrifters Ordning og Katalogisering. 4. Der forbeholdes

saa vel Universitetet som Literaturselskabet Eet til at ophæve denne Over-

enskomst, naar den befindes ikke at kunne forenes med det enes eller det

andets Tarv, dog saaledes, at de engang til Universitetsbibliotheket over-

dragne Boger og Tidsskrifter i et saadant Tilfælde vedblive at være dets

Ejendom.
(Univ. Arkiv.)

Sept. 5. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, at i Fremtiden og

saa snart det Kand. Lehmann af Konsistorium givne Engagement udlober,

alt Prosektorarbejdet til det zootomisk-fysiologiske Museum betales, ikke ved

en en enkelt Mand tilstaaet aarlig Gage, men efter Arbejdets Forskjellighed

til forskjellige Mænd efter Bestilling, dog uden at man derved afskærer sig

Adgang til at betro det hele Arbejde til en yngre Læge, som maatte findes

at besidde de dertil fornødne Egenskaber. *)

(Univ. Arkiv.)

Nov. 4. Bekj. fra Univ. og Skole-Direkt. (Resol. 27 Okt.) ang. en særskilt

Examen i Botanik, Kemi og Zoologi i Stedet for den Prøve i de to først

nævnte Videnskabsfag, der hidtil har været forbundet med den lægeviden-

skabelige Examen. **)

Kongen har bestemt følgende: 1. I Stedet for den hidtil med den læge-

videnskabelige Examen forbundne Prøve i Kemi og Botanik anordnes en særegen

Examen i Kemi, Botanik og Zoologi, hvilken Examen bliver at afholde tvende

Gange aarlig, i Maj og September Maaneder, første Gang i Maj Maaned 1844

;

dog at Prøve i Zoologi ikke skal fordres førend ved den Examen, der afholdes i

September 1846. 2. Ingen maa indstille sig til den lægevidenskabelige

Examen, med mindre han i det mindste et Aar forinden har underkastet

sig den saaledes anordnede Examen, og saafremt nogen mere end en Gang

indstiller sig til denne Examen, maa han ikke førend et Aar efter, at han

sidste Gang har underkastet sig samme, stedes til den lægevidenskabelige

Examen. Dog skal denne Forskrift om en Mellemtid af et Aar mellem begge

Examina først indtræde for dem, som underkaste sig den lægevidenskabelige

Examen i 1846, hvorimod det med Hensyn til dem, som tidligere tage Læge-

examen, er tilstrækkeligt, at de forinden have underkastet sig den nu anord-

nede Examen. 3. Ved den her anordnede Examen examineres alene

mundtlig af Universitetets Professorer i vedkommende Videnskabsfag, i Over-

værelse af 2 Censorer, som, efter Forslag fra disse Professorer i Forening

*) Selmers Aarb. f. 1843 S. 37.

**) Selmers Aarb. f. 1843 S. 3-6.
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med det lægevidenskabelige Fakultet, udnævnes af Direktionen for Univcrsi- Nov. 4.

tetet og de lærde Skoler, saaledes at den ene vælges blandt bemeldte Fa-

kultets Medlemmer, den anden uden for samme. 4. Efter nærmere For-

slag fra det lægevidenskabelige Fakultet i Forening med Professorerne i de

Videnskabsfag, hvori der ved bemeldte Examen skal examineres, har Direk-

tionen at bestemme, i hvilket Omfang Proven i de forskjellige til Examen

henhørende Fag skal anstilles. 5. Ved denne Examen anvendes de samme

Karakterer som ved den lægevidenskabelige Examen, efter de nærmere Regler

med Hensyn til Specialkaraktererne, som af Direktionen, efter Overlæg med

det lægevidenskabelige Fakultet og Professorerne i de vedkommende Viden-

skabsfag, blive bestemte. 6. Af enhver, som vil indstille sig til denne

Examen , bliver at erlægge et Gebyr af 3 Rbd., hvoraf 5/
g Dele tilfalde Exa-

minatorerne og Ve Del Pedellerne til lige Deling.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Kgl. Resol. *), hvorved allernaadigst bifaldes

:

1) Administrationen af samtlige Kommunitetet tilhørende Midler og Dec. 15.

Ejendomme skal, i Lighed med, hvad der tidligere er sket med Universitets-

midlernes Administration, fra 1ste Januar 1844 at regne henlægges under

Kvæsturen. 2) Den hidtil værende Indretning med Inspectores quæsturæ

gives en saadan Forandring, at Inspectores have at udøve et stadigt Tilsyn

med Kvæstursagernes Behandling, i hvilken Henseende indbemeldte nærmere

Regler for Forretningernes Gang blive midlertidig at følge, indtil et defini-

tivt Reglement i denne Henseende, hvortil Vor Direktion vil have at ind-

komme med allerunderdanigst Forestilling efter en passende Tids Forløb,

kan vorde allernaadigst fastsat. 3) Som Godtgjørelse for disse Forretninger

blive Inspectores quæsturæ, fra 1ste Januar 1844 at regne, at tilstaa en

aarlig Løn af 200 Rbd. hver, at udrede med to Tredjedele af Universitetets

og en Tredjedel af Kommunitetets Kasse; og Kvæstor, Etatsraad Bang lige-

ledes fra samme Tid et Gagetillæg af 400 Rbd. af Kommunitetets Kasse,

saaledes at saa vel dette som Lønnen til Inspectores quæsturæ for 1844 ud-

redes af de paa Universitetets og Kommunitetets Budgetter til extraordinære

Udgifter fastsættende Beløb. 4) Ved Kvæsturkontoret skulle i Fremtiden

være ansatte følgende Embedsmænd og Betjente med efternævnte Gager,

nemlig: en Bogholder for samtlige under Kvæsturen bestyrede Stiftelsers

Midler med i alt 1200 Rbd., hvoraf de 900 Rbd. udredes som hidtil og de

300 Rbd. af Kommunitetets Kasse; en Kasserer for begge Stiftelser samt for

Sorø Akademis Depositum og den almindelige Skolefond med 1200 Rbd., at

udredes som hidtil; en Kassekontrolør og Sekretær for Universitetet med

1000 Rbd., at udredes som hidtil; en Kassekontrolør og Sekretær for Kom-
munitetet med 500 Rbd. af Kommunitetets Kasse; en Assistent og Arkivarius,

som bliver
4
at antage af Kvæstor paa Opsigelse, med Gage 400 Rbd., hvoraf

200 Rbd. udredes af akademiske Fond og 200 Rbd. af Kommunitetets Kasse;

et Kontorbud, som ligeledes af Kvæstor bliver at antage paa Opsigelse, med

•) Selmers Aarb. f. 1843 S. 12-24.
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Dcc. 15. Gage 300 Rbd., hvoraf akademisk Fond udreder 120 Rbd., Kommunitetets

Kasse 140 Rbd. og Sorø Akademis Depositum og den almindelige Skolefond

40 Rbd. 5) Med Hensyn til Kommunitetsmidlerne , der i øvrigt blive at

bestyre efter samme Regler som Universitetsmidlerne , ville Vi allernaadigst

have Konsistorium givet det samme Tilsagn, som med Hensyn til Univer-

sitetsmidlerne indeholdes i allerhøjeste Resolution af 22de December 1837,

»at der ingen Sinde, uden at Consistorii Betænkning er blevet indhentet,

skal blive foretaget nogen Forandring med Substansen af Kommunitetets

Formue«. 6) Det hidtil med Kommunitetet forbundne Ligbæringsvæsen

bliver at henlægge under Kvæsturen, hvorimod den det theologiske Fakultet

hidtil tilkommende Ret til at beskikke Ligbærerne gaar over til Konsistorium.

7) Bestyrelsen af Stipendievæsenet og Regensen forbliver hos Professorerne

og foreløbig hos det theologiske Fakultet, indtil der er fastsat en definitiv

allernaadigst Bestemmelse for, hvorledes der i denne Henseende bliver at

forholde, hvorom Direktionen vil have at indkomme med nærmere allerunder-

danigst Forestilling.

Ved under 23 Decbr. at kommunicere Konsistorium denne kgl. Re-

solution, har Direktionen bemærket, at de Regler for Forretningernes Gang,

som i Følge Resolutionens 3. Post midlertidig blive at følge, ere, overens-

stemmende med, hvad i Etatsraad Bangs af Konsistorium indhentede Be-

tænkning af 21. Okt. sidstleden er foreslaaet, følgende:

at der hver Uge paa en bestemt Dag og til et vist Klokkeslet skal

holdes en Konference mellem Inspectores quæsturæ og Kvæstor, samt des-

uden extraordinære Samlinger, naar det behøves; at Inspectores quæsturæ i

disse Samlinger dels skulle gjennemgaa Ugeextrakterne og søge de fornødne

Oplysninger angaaende de i dem indeholdte Anvisninger, dels undersøge,

hvorvidt de ældre Sager ere expederede, dels konferere med Kvæstor an-

gaaende de Sager, hvori han har at gjore Indstillinger og afgive Erklæringer

til Direktionen; at Inspectores quæsturæ skulle deltage med Kvæstor i det

mindste en Gang aarlig i de anstillede Kasseundersøgelser og forvisse sig

om Aktivernes Tilstedeværelse; at de i Kvæsturkontoret have ved at gjen-

nemgaa Journalerne at forvisse sig om, at den ommeldte Konference udstrækkes

til alle Sager, samt i øvrigt, naar fornødent, kontrolere Kvæstors Afgjørelse

af Sagerne; at en af dem kan, om saadant ønskes, ledsage Kvæstor paa hans

Inspektionsrejser paa Godserne; at de have at gjøre Indberetning til Konsi-

storium os: Direktionen, saa snart de maatte opdage, at Kvæstor mod deres

Advarsler følger urigtige Anskuelser, der kunde have nogen som helst skadelig

Indflydelse paa de Kvæsturen underlagte Stiftelser, eller nogen anden Mis-

lighed maatte være begaaet.

Direktionen bifalder derhos, efter Etatsraad Bangs Forslag, at der af

Budgetsummen for Kontorudgifter under Universitetet udbetales til Renskriveri

for Bogholderen 60 Rdl. og for Kassekontroløren 120 Rdl. aarlig, ligesom for

Kommunitetets Kassekontrolør 100 Rdl. af Kommunitetets Kasse.

(Univ. Arkiv.)

Dec. 29. Kgl. Resol. , hvorved tillades , at der ved det lægevidenskabelige

Fakultet, foreløbig i et Tidsrum af 3 Aar, maa antages en Prosektor uden
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for det hidtil normerede Antal, mod det specielle Hverv, at understøtte det Dec. 29.

af Fakultetets .Medlemmer, der docerer den pathologiske Anatomi, samt at

præparere de dertil egnede Stykker, saalcdes at de kunne opbevares i Mu-
seet; samt at bemeldte Prosektor, som af Fakultetet bliver at antage, hver

Gang for et Aar, maa tilstaas en Godtgjorelse af 200 Rbd. aarlig, hvilken

Sum for 1844 bliver at udrede af Budgetsummen til Universitetets Nytte

og videnskabelige Formaals Fremme, men for Fremtiden at tilføje Gagerings-

summen paa Universitetets Budgetter. *)

(Univ. Arkiv.)

Bekj. fra Univ. og Skole-Direkt. (Kesol. 29 Dec.) angaaende For- Dec. 31.

pligtelse for de lægevidenskabelige Kandidater til at løse Testimonium

publicum.

Kongen har bestemt, at de, som herefter underkaste sig den lægeviden-

skabelige Examen, skulle være forpligtede til at lose det foreskrevne Testi-

monium publicum ved Ansættelse i hvilket som helst kongeligt Embede, lige

saa vel som de, der underkaste sig nogen af de andre Embedsexamina ved

Universitetet, og efter de samme Kegler, som for disse ere gjældende.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

1844.

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorum om Inspectorum Jan. 2.

quæsturæ Tilsyn med Kvæstursagernes Behandling.

I Anledning af at Kvæstor, Etatsraad Bang hos Direktionen har forespurgt, om
det ved Direktionens Skrivelse af 23. f. M., hvorved den kgl. Resol. af 15de næstforhen

om en forandret Bestyrelse af Kommunitetets Midler og det Inspectores quæsturæ over-

dragne Tilsyn med Kvæstursagernes Behandling blev kommuniceret, har været tilsigtet,

at alene den i Skrivelsen indeholdte Extrakt af de Regler i nysnævnte Henseende, som

ere foreslaaede i hans, af Konsistorium indsendte Skrivelse af 21 Okt. f. A. , eller disse

Regler selv i deres Helhed skulde tages til Følge,

har Direktionen under Dags Dato tilmeldt Etatsraad Bang, at i Følge de

Forhandlinger, som ligge til Grund for den kgl. Resolution, har det været

dennes Mening, at de af ham foreslaaede Regler skulle gjælde i deres Helhed

saaledes som følger:

a) Der skal i Kvæsturen en Gang om Ugen paa en bestemt Dag og

Time holdes en Konference mellem Inspectores quæsturæ og Kvæstor, lige

som extraordinære Forsamlinger blive at foranstalte af Kvæstor, naar vigtige

Sager, der ej kunne taale Ophold, skulle foretages. Naar den ene af In-

spectores quæsturæ har Forfald, kan Konferencen finde Sted med den anden;

men have begge Forfald eller ere fraværende, saasom i de længere Univer-

sitetsferier, har Universitetets Rektor at kommittere et tilstede værende

Medlem af Konsistorium til at konferere med Kvæstor. b) I den ugentlige

Samling bliver at fremlægge Ugeextrakter for den afvigte Uge for samtlige

Kassers Vedkommende Inspectores quæsturæ kunne da fordre Oplysning af

Kvæstor i Henseende til hans Anvisning af de enkelte Udgiftssummer,

c) I den anden ugentlige Samling i enhver Maaned bliver at fremlægge en

af Kvæsturens Sekretærer affattet Liste over de Sager fra den foregaaende

*) Selmers Aaib. L 1843 S. 38-3!».
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Jan. 2. Maaned, som endnu ej ere expederede, og Inspectores kunne da fordre nær-

mere Oplysning af Kvæstor om, hvorpaa Expeditionen beror. d) I enhver

ugentlig Session har Kvæstor at forelægge de Sager, i hvilke han skal afgive

Erklæring eller gjøre Indstilling til Universitetets overordnede Bestyrelse,

og senere i sin Erklæring eller Indstilling udtrykkelig bemærke, at saadan

Konference har fundet Sted. Dersom Inspectores quæsturæ have anden

Mening end Kvæstor, skulle de meddele hverandre indbyrdes Grundene for

deres Anskuelse; men det beror i øvrigt paa Inspectores quæsturæ, om de

anse Dissensen af den Betydning, at de ville have samme foredraget for

Universitetets overordnede Bestyrelse , og fremdeles om de ville overlade

Kvæstor at fremstille deres Anskuelse og Grundene for samme, eller de ville

meddele den overordnede Bestyrelse en skriftlig Udvikling af deres Mening,

hvilken Udvikling de da snarest muligt, og i det seneste inden 8 Dage

skulle levere Kvæstor, for at han kan vedlægge Sagen samme, forend den

afsendes. e) Inspectores quæsturæ skulle i det mindste en Gang om Aaret

i Forening med Kvæstor foretage Kasseundersøgelse hos Kassereren, ligesom

de efter Hovedbøgernes Afslutning og Aktivfortegnelsernes Affattelse skulle

forvisse sig om, at samtlige Aktiver, som skulle være enten i Kassererens

Værge eller i Kvæstors og Kassererens fælles Bevaring, virkelig ere tilstede,

f) Inspectores quæsturæ skulle i selve Universitetskvæsturen , dog uden for

de sædvanlige Kontortider, efterhaanden gjennemgaa Journalerne for alle

indkomne Sager, for at forvisse sig om, at i de Sager, i hvilke Konference

med dem skal finde Sted, denne ogsaa er iværksat, ligesom de ogsaa kunne

fordre sig til Gjennemsyn udleveret Dokumenterne, der høre til Sager, som

Kvæstor selv har decideret, efter den ham dertil givne Bemyndigelse, naar

de antage at burde henvende en særdeles Opmærksomhed paa Kvæstors Af-

gjørelse af Sager. Dog kunne de ingen Dokumenter medtage til deres Hjem

uden derfor meddelt skriftlig Tilstaaelse til Kvæsturens Arkivarius, og bør

Dokumenterne være tilbageleverede inden 8 Dage fra Modtagelsen. Sker

dette ej, skal Arkivarius meddele det for Kvæstor. g) En af Inspectores

quæsturæ kan ledsage Kvæstor paa hans Inspektionsrejser paa Godset, naar

hans Lejlighed tillader ham det, og har Kvæstor derfor at underrette dem

om, naar han agter at foretage disse Rejser. Rejseomkostningerne anvises

da under et paa Universitetsdirektionens Approbation. h) Det paaligger

Inspectores quæsturæ gjennem Konsistorium at gjøre Indberetning til den

kgl. Universitetsdirektion , naar de maatte finde, at Kvæstor ved den ham
overdragne Administration følger Anskuelser eller bruger en Fremgangs-

maade, som de mene at være til kj endelig Skade for de Kvæsturen under-

lagte Stiftelser og andre vedkommende, dog først efter at de have forsøgt

ved Konference med ham at foranledige ham til at rette sig efter , hvad de

holde for rigtigt. Den samme Forpligtelse til at gjøre Indberetning til

Universitetets overordnede Bestyrelse paahviler end mere Inspectores, naar de

maatte mene, at Kvæstor har gjort sig skyldig i et bestemt Misgreb af Be-

tydning, eller i et ellers misligt Embedsforhold. (Univ. Arkiv.)

Marts 5. Bekj. fra Univ. og Skole-Direkt. (Resol. 1 Marts) ang. nogle Modi-

fikationer i den lægevidenskabelige Examen.
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1) at den patkologiske Anatomi i Forbindelse med almindelig Patho- Marts 5.

logi optages blandt de Discipliner, hvori der i Følge PL 30 Jan. 1838 § 4

ved den mundtlige Del af bemeldte Examen skal examineres, og en egen

Specialkarakter derfor gives; dog at saadan Examination første Gang an-

stilles ved den Examen, som afholdes i Efteraaret 1844; 2) at Tiden fol-

den mundtlige Examination alene for kirurgiske Operationer fastsættes til en

Time, men for de ovrige 6 i oven nævnte § bestemte Discipliner, der ere

Gjenstand for denne Del af Examen, saa vel som for pathologisk Anatomi

og almindelig Pathologi, kun til 3 Kvarter for hver, saa at der i alt til

den mundtlige Examination anvendes 6V4 Time, nemlig paa den ene af de

fastsatte 2 Dage 3 Timer, paa den anden 3V4.
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Univ. og Skole - Direkt. Skr. ang. en nøjere Bestemmelse af Marts 9.

Kvæstors Forhold til Konsistorium med Hensyn til Universitetets Landsbykirker.

I en til Konsistorium indkommet Skrivelse havde Prof. Clausen henledet dettes

Opmærksomhed paa, at en Herlev Kirke tilhorende, meget gammel Kalk og Disk i det

foregaaende Aar uden Kirkepatronens Samtykke var blevet afhændet til det oldnordiske

Museum, hvilket han formente maatte anses som stridende mod Universitetets Patronats-

forhold til disse Kirker, medens Kvæstor, som mente, at Universitetet ikke længer kunde

betragtes som Patron, men kun simpelthen som Kirkeejer, paaberaabte sig, at han i Folge

sin Instrux § 3 har paa eget An- og Tilsvar, og i alt Fald paa Approbation af Direk-

tionen, at sørge for Kirkernes Vedligeholdelse, og til den Ende at disponere over de

2200 Rbdlr. af den til Kirkernes Vedligeholdelse normerede Sum, medens den øvrige Del

af denne, G00 Rbdlr., er overladt til Konsistoriums Disposition til Kirkernes Forskjønnelse.

Konsistorium indstillede i denne Anleduing, at det maatte blive bestemt, at som Følge af

Universitetets Patronatsforhold ingen Afhændelse eller Forandring af nogen Betydenhed af

Universitetskirkernes Inventarium maatte foretages uden Konsistoriums Samtykke.

I denne Anledning har Direktionen udtalt, at den med Konsistorium

er enig i, at det i Folge Universitetets Patronatsforhold maa anses som pas-

sende, at en saadan Bestemmelse fastsættes, ligesom den ikke skjonner, at

derved vil blive foretaget en saadan Forandring i Kvæstors Instrux, at der-

til vilde udfordres allerh. Approbation, og Direktionen bifalder derfor, at den

af Konsistorium foreslaaede Regel i Fremtiden tages til Folge. Da imidlertid

Antagelsen af bemeldte Regel ikke vil kunne forebygge, at der jo i fore-

kommende Tilfælde vil kunne opstaa Tvivl om, hvilke Dele af Kirkernes

Inventarium der skal kunne anses for at være af Betydenhed, og saaledes

henhore under Regelen, anser Direktionen det for meget hensigtsmæssigt, at

Konsistorium, efter et af Kvæstor fremsat Forslag, udnævner en af sin

Midte til vd Lejlighed at tage Kirkernes Inventarium i øjesyn tillige med
Kvæstor, og da optegne alle de Gjenstande, der kunne antages at være af

Betydenhed i en eller anden Henseende. *)

(Univ. Arkiv, jfr. Selmers Aarb. f. 1844 S. 80—81.)

Concl. fac. jur., efterhaanden fornyet og forøget, om de Regler, der Marts 20.

blive at iagttage ved de skriftlige juridiske og statsvidenskabelige Examina

og at oplæse for Kandidaterne (meddelt Fakultetets Notarius).**)

*) Dette Hverv overdrog Konsistorium til den af Inspectores quæsturæ, som ledsager

Kvæstor paa hans Inspektionsrejser paa Godset.

**; Univ Aarb. f. 18G4-71 I. S. 327—28.

Normer f. Univ. II. 28
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Marts 20. l) Ved de skriftlige Udarbejdelser er det tilladt at benytte Lovbøgerne,

Forordningssamlingen eller Udtog af samme, Reskriptsamlingen, Registre eller

blotte Repertorier over Lovgivningen, de ældre Love, Corpus juris Justinianei

og Corpus juris Antejustinianei eller enkelte Dele af disse Samlinger. 2) I

Lovbøgerne og Lovsamlingerne kunne vel Parallelsteder være tilskrevne, men
i øvrigt ingen Anmærkninger, hvorhos det er en Selvfølge, at dersom noget

Exemplar af Lovbøgerne elier Lovsamlingerne indeholder i en eller flere

Materier en saadan Sammenstilling af Citater, der kunde træde i Stedet for

en Anmærkning, kan Brugen af dette Exemplar ikke tilstedes. Ligeledes ere

alle andre skrevne Hjælpemidler forbudne, om de endog blot indeholde An-

givelser af parallele Lovsteder, følgelig ogsaa Lovbøger, gjennenatrukne med
Blade, paa hvilke deslige Antegnelser rindes. Brug af juridiske Bøger, som

indeholde Systemer," Afhandlinger, Kommentarer eller overhovedet andet end

Lovsamlinger eller blotte Repertorier over Love, er ikke tilladt, og derfor tør

Kollegialtidenden, Stændertidenden, Rigsdagstidenden og Departementstidenden

ikke afbenyttes. 3) Latinsk Lexikon tør ikke benyttes.*) 4) At modtage

Hjælp af nogen anden eller give Hjælp til andre, og ligesaa enhver Samtale

eller anden Kommunikation mellem Kandidaterne (Examinanderne) er

forbudt. Heller ikke er det tilladt at laane hverandres Lovbog. -Ønsker

nogen ellers af andre at laane Bøger eller andet, har han at henvende sig

til Inspektor, som kan tillade, at Laanet finder Sted, under saadanne For-

sigtighedsregler, som udelukke Misbrug. 5) Forefindes hos nogen utilladte

Hjælpemidler, eller befindes nogen at give Hjælp til andre, at benytte sig

af en andens Hjælp eller søge at forskaffe sig ulovlig Hjælp, kan han vente

at blive afvist fra Examen. Inspektor har at indberette til det juridiske

Fakultet, hvad i saa Henseende forefalder, og til samme at indsende de

Hjælpemidler, som han hos nogen antræffer og anser for utilladelige, hvor-

efter Fakultetet tager Bestemmelse i Sagen. 6) Afhandlingerne betegnes

med vedkommendes Nummer, ikke Navn. Opgaven skrives oven over Af-

handlingen som Titel. Der maa paa hvert Stykke Papir angives saa vel

Nummeret som, hvor mange Stykker der i det hele er. I Fald nogen op-

giver at besvare Afhandlingen, bør han dog aflevere et Stykke Papir, be-

tegnet paa den anførte Maade. 7) Saa snart Opgavens Oplæsning er

begyndt, tilstedes der ingen Adgang til Lokalet. Det maa derfor indskærpes

Kandidaterne (Examinanderne) at være tilstede, inden Universitetsuret slaar

helt Slag. 8) Senere medbragte Bøger maa forevises. 9) Ved den mundt-

lige Prøve er det ikke tilladt at læse op af eller at se i Lovbogen, Straffe-

loven eller Grundloven, førend den examinerende Professor tillader det.

10) Det er ikke tilladt at ryge Tobak under Udarbejdelsen af de skriftlige

Prøver. 11) Det er vedtaget af Fakultetet i Forbindelse med de beskikkede

Censorer, at der ikke vil blive meddelt Kandidaterne (Examinanderne) nogen

Oplysning om deres Afhandlingers Beskaffenhed, forend den fælles Censur

er afholdt.

(Jur. Fak. Arkiv.)

*) Den oprindelige Affattelse led saaledes: Under de latinske Udarbejdelser kunne

de latinske Oversættelser af Loven og ligeledes latinske Ordboger, men ikke

Grammatiker benyttes.



219 1844.

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvorved fastsættes April 13.

følgende nærmere Regler for Omfanget af Examinationen og for Karakter-

bestemmelserne ved den i Følge Bekj. 4 Nov. 1843 indførte Examen i

Kemi, Botanik og Zoologi, nemlig: a) Med Hensyn til den Udstrækning,

i hvilken der skal examineres i bemeldte Videnskaber: i Zoologi examineres

i Dyrerigets forskjellige Klassers og Ordeners ydre og indre Karakterer, samt

de enkelte Slægters og Arters, der enten i fysiologisk eller farmakologisk

Henseende have en særegen Interesse i Lægestudiet; i Kemien i dens

Indledning, i den almindelige Kemi, og i den organiske Kemi, samt desuden

i Hovedsætningerne af Læren om Imponderabilierne; i Botanik i Grundsæt-

ningerne af Læren om Planternes indre og ydre Former, Livsforretninger og

Klassifikation, og i Kjendskab til Lægeplanterne, især de indenlandske. Et

for de vordende Lægekyndige bestemt fuldstændigt Kursus i hver af disse

Videnskaber bor ikke kunne udstrækkes over to Semestre. b) Med Hensyn

til Karaktererne: For hvert Fag gives en Karakter, der bliver den, som i

det mindste de to af de bedømmende (Examinator og 2 Censorer) ere enige

om, og det fastsættes, at ingen har bestaaet Examen, som for noget enkelt

Fag har faaet Karakteren Non contemnendus eller ; derimod bliver der ikke

af Karaktererne for de enkelte Fag at uddrage nogen Hovedkarakter*).

(Univ. Arkiv,)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Kvæstor om, at Regnskabs- Juni 4.

væsenet for Metropolitanskolen bliver at administrere af tvende af Universi-

tetskvæsturens Embedsmænd som Kasserer og som regnskabsførende Kasse-

kontrolør, dog uden at det henlægges under Kvæsturen eller at Midlerne

sammenblandes med den almindelige Skolefonds, men saaledes, at Skolens

Penge opbevares i en egen Pengekasse, samt at Kvæstors Forhold til Skolen,

uden at vedrøre hans Funktioner som saadan, i det væsentlige svarer til det,

hvori Forstanderskaberne for de lærde Skoler i Almindelighed staa til disse

og medfører hans umiddelbare Eessort under Direktionen.**)

(Kvæsturens Arkiv.)

Ooncl. cons. ang. Valkendorfs Kollegiums økonomiske Forfatning. ***) Juli 13.

A. Med Hensyn til den samlede, paa Kollegiets Navn staaende

Kapital af 20,695 Rbdlr. 75 Sk., eller, efter Fradrag af de 200 Rbdlr., der,

som neden for anført ville være at udlægge til det Stampeske Legat,

20495 Kbdlr. 75 Sk.: at den nærværende Kenteindtægt af Stiftelsens Kapi-

taler, 700 Rbdlr. 86 Sk., bliver at fordele saaledes:

1. Stipendium til 16 Alumner å 24 Kbdlr. og

Vi Stipendieportion 12 Rbdlr. som Tillæg til

Inspektor 396 Rbdlr. » Sk.

2. Aarligt Oplæg, 3 :

7 4 % af 2295 Rbdlr.. . . 86 — 6 -

3. Til Professorerne 70 — 79 -

At overføre 552 Rbdlr. 85 Sk.

*) Selmers Aarb. f. 1844 S. 37—38.

**) Selmers Aarb. f. 1844 S. 00—02.
***) Selmers Aarb. f. 1844 S. 60—70.

28*
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Juli 13. Overført 552 Rbdlr. 85 Sk.

(hvoraf 37 Rbdlr. 48 Sk. tillægges Eforus, og

til Distributsen indbetales 33 Rbdlr. 31 Sk.)

4. Til Bygningsudgifter Resten 214 — 1 -

766 Rbdlr. 86 Sk.

dog at den heraf følgende Nedsættelse af Stipendiet, som for Tiden udgjør

28 Rbdlr. for hver Alumnus, kun skal ske sukcessive som nye Alumner ind-

komme, og vil som Følge heraf Indtægten til Professorerne mulig først efter-

haanden kunne indvindes, hvorimod Oplæget af de 86 Rbdlr. 6 Sk., der blive

at indbetale i Kvæsturen, hvor en egen Bikonto vil blive oprettet for samme,

formentlig allerede i dette Aar kan begynde.

B. Med Hensyn til de med Kollegiet forbundne særegne Legater:

at 200 Rbdlr. af Kollegiets Kapital udlægges til det Stampeske Legat, hvor-

for dannes en særegen Konto i Kvæsturens Legatprotokol;

at Renten af dette Legat til Kollegiets Inspektor for Fremtiden bliver at

udbetale med 7 Rbdlr. 48 Sk. aarlig, af Obelitz's til den ældste Alumnus

med 3 Rbdlr. 60 Sk., af Riisbrighs til de to næst efter Inspektor ældste

Alumner med 12 Rbdlr. 6 Sk., og af Smiths til en Mediciner med
3 Rbdlr. 30 Sk. i Stedet for, som hidtil i en Del Aar, med respektive

5 Rbdlr., 5 Rbdlr., 14 Rbdlr. og 2 Rbdlr;

at Regnskabet for disse Legater vel fremdeles kan forbindes med Stiftelsens

Regnskab , men at dog Renten for hvert enkelt Legat særlig optages

under Indtægten, og under Udgiften anføres, hvorledes de ere udbetalte.

Herom er der under 16 Juli meddelt Eforus fornøden Underretning.

(Univ. Arkiv.)

Juli 16. Kons. Skr. til Kvæstor, at Eforus for Valkendorfs Kollegium aarlig

i Kvæsturen skal indbetale Renten af den i Kollegiets Fundats bestemte

Fremvæxtkapital 2,295 Rbdlr., som tilfalder Professorernes Distributs, hvor-

imod Kapitalen, naar den er opvoxet til 1,000 Rbdlr., udgaar af Bikontoen

og forenes med Hovedkapitalen.*)
(Univ. Arkiv.)

Juli 16. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvorved Direktionen

bifalder, at det overlades Stipendiebestyrelsen efter Omstændighederne at be-

vilge studerende, som dertil findes kvalificerede, rentefrie Laan, til deres

Studeringers Fortsættelse, paa kortere eller længere Tid, mod saadan Sikker-

hed, som Kvæsturen, af hvem de stipulerede Afdrag ville være at modtage

eller indkræve m. v., maatte finde antagelig, at det i slige Tilfælde i Al-

mindelighed maa anses tilstrækkeligt, at der for Laanet stilles antagelig

Selvskyldnerkavtion, og at en stræng Iagttagelse af Lovgivningens almindelige

Forskrifter om Gjæld, der gjøres af umyndige, kan undlades i de Tilfælde,

hvor saadant vilde medføre uforholdsmæssig Bekostning eller Vidtløftighed,

samt endelig, at med Hensyn til Udredelsen af slige Laan disse behandles

som andre Udlaan af Stiftelsens Midler, saaledes at først, naar Tab i et

*) Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 578 jfr. Selraers Aarb. f. 1844 S. 69—70.



221 1844.

enkelt Tilfælde skulde opstaa for Stiftelsen af et saadant Udlaan, sammes Juli 16.

Belob afskrives paa den til Understøttelse for studerende normerede Sum.*)

(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Kvæstor om en Omdeling af Avg. 13.

Forvalterembederne paa Universitets- og Kommunitetsgodset, i hvilken under

Nr. 4 fastsættes, at det paalægges hver Forvalter i sit Distrikt uden særligt

Vederlag at varetage det Frue Kirke tilhorende Gods og Tiender, som findes

i hans Distrikt, hvorved det dog vil bero paa nærmere Afgjørelse, hvorvidt

Frue Kirke skal refundere den paa dets Gods og Tiender faldende Del af

Administrations Omkostningerne. **)

(Kvæsturens Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved det tillades Student I. F. E. Knudsen, som i Avg. 20.

1833 havde underkastet sig Examen artium her ved Universitetet med Lau-

dabilis og i 1835 med samme Karakter absolveret den filosofiske Examen ved

Universitetet i Christiania, uden at underkaste sig anden Examen her ved

Universitetet at fortsætte sine Studeringer, med Adgang til saadanne Bene-

ficier , hvormed Universitetet plejer at komme trængende studerende til

Hjælp. ***)

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til samtlige Fakulteter og Kvæstor, at Betalingen for Sept. 14.

Opsynet ved samtlige Embedsexamina og Præliminærexamen for Fremtiden

bestemmes til 3 Mark Timen for hver Opsynhavende, hvorimod Betalingen

for Opsynet ved Examen artium som hidtil bliver 6 Kbdlr. for hver i det

hele, og at Betalingen for Sygejournalens Førelse ved de kliniske Prøver

ganske bortfalder. ****)

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved det tillades cand. phil. Mag. art. P. M. Stilling, Sept. 20.

uanset Bestemmelsen i Univ. Fund. 7 Maj 1788 Kap. VI. § 2 Nr. 9, at an-

søge om saadanne af Universitetets Kejsestipendier, som ere bestemte for

Videnskabsfag, i hvilke ingen Embedsexamen er anordnet.
(Univ. Arkiv.)

Kane. Skr. til Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler, Okt. 10.

hvori samme tilkjendegives, at Kancelliet efter Omstændighederne ikke finder

tilstrækkelig Anledning til at modsætte sig, at de Frue og Trinitatis Kirke

tilhørende Midler bestyres paa den af Konsistorium foreslaaede Maade, saa-

ledes at de behandles efter Keglerne for Lcgatmidler, og at Universitetet

følgelig ikke overtager sig større Ansvar for Kapitalernes Konservation og

*) Selmers Aarb. f. 1844 S. GI—62.

**) Selmers Aarb. f. 1844 S. 81 -84.

***) Selmers Aarb. f. 1844 S. 59.

****) Selmers Aarb. f. 1844 S. 59—60.
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Okt. 10. Frugtbargjjørelse, end der paaligger det med Hensyn til Legatmidlerne , men
ikke det særegne Ansvar, som paaligger Universitetet med Hensyn til de

under dets Bestyrelse henhørende umyndiges Midler.*)

(Algr. Ussings Reskr. Sml. jfr. Uuiv. Arkiv.)

Okt. 18. Kgl. Resol., hvorved det bifaldes, at et Daktyliothek eller en Paste-

samling, indeholdende Aftryk af Gemmer og Kameer, anskaffes for at tjene

til fælles Afbenyttelse af de filologiske Docenter, saaledes at Samlingen op-

bevares af den Docent, der foredrager Arkæologi og Mythologi. Udgiften

udredes af den paa Budgettets 3. Post opførte Sum af 3700 Rbdlr. til

Universitetets Nytte og videnskabelige Formaals Fremme.
(Selmers Aarb. f. 1844 S. 46.)

Nov. 13. Kgl. Resol., hvorved bestemmes følgende:

1) Af Kommunitetets nærværende Kapitalmasse skal i forestaaende

11 Decbr. Termin afgives til Universitetet et Belob af 250,000 Rbdlr. i

rentebærende Aktiver, hvilbit Belob indgaar i Universitetets Kapitalformue.

2) I Stedet for det ved allerhøjeste Resol. 25 Novbr. 1836 bestemte aarlige

Tilskud til Universitetets Fornødenheder af 10,000 Rbdlr., hvilket herefter

bortfalder, skal Kommunitetet afgive til Universitetet, som Tilskud til dettes

Fornødenheder, sit aarlige Overskud indtil et Beløb af 10,000 Rbdlr., dog

kun for de 5 Aar 1845—49, henimod hvilket Tidsrums Udløb Vor Direktion

har at indkomme med nærmere allerunderdanigst Beretning om Universitetets

Forfatning, for at derefter kan afgjøres, hvorvidt Universitetet fremdeles

maatte behøve Tilskud til sine Indtægter, og i saa Fald paa hvilken Maade

disse Tilskud ville være at tilvejebringe. 3) Af Universitetets opsamlede

Kapitalmasse, der efter Modtagelsen af oven nævnte 250,000 Rbdlr. er kalku-

leret til 500,000 Rbdlr., skal udtages en Sum af 300,000 Rblr., som danner

den akademiske Fond, og hvis aarlige Rentebeløb, 12,000 Rbdlr., indgaar

under de aarlige Indtægter til Bestridelse af Universitetets normerede

aarlige Udgifter, hvorimod den hele tilbageblivende Del af Universitetets

rentebærende Kapitalformue danner en Reservefond, paa hvis Renter intet

maa anvises uden speciel erhvervet allerhøjeste Resolution; hvorhos det

allernaadigst fastsættes, at der indtil videre ikke maa gjøres allerunderdanigst

Forestilling, enten i Almindelighed ved Budgetternes Affattelse eller specielt

i Aarets Løb, om Anvendelsen af et større Beløb af disse Renter i noget

Aar end tilsammen 8000 Rbdlr. Det Overskud, Reservefondens aarlige

Renter maatte afgive, saa vel som ethvert andet Overskud, Universitetets

øvrige Indtægter efter Afholdelsen af dets Udgifter maatte afkaste, tillægges

Reservefonden til dens rentebærende Kapitals Fremvæxt. Dog blive som

Undtagelse de specielle Bestemmelser i Kraft, i Følge hvilke Overskudene af

de for enkelte Afdelinger af Universitetet normerede Summer kunne over-

føres til næste Aars Normalsum. 4) De med Dekanatet i det filosofiske

Fakultet forbundne Indtægter, for saa vidt disse bestaa i Immatrikulations-

*) Herom har Direktionen under 26 Okt. 1844 meddelt Konsistorium fornøden Under-

retning. Se i evrigt Selmers Aarb. f. 1844 S. 73—77,
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og Examensgebyrer, skulle for Fromtiden tilfalde Universitetets Kasse, hvor- Nov. 13.

imod der, saa længe Examen artium og anden Examen ved Universitetet ved-

blive, som Godtgj oreise for Dekanatsforretningerne bliver ved hvert Dekanats-

aars Udlob at udbetale vedkommende Dekanus et Belob af 200 Rbdlr., hvor-

hos de nuværende, til Dekanatet berettigede Professorer blive paa den aller-

underdanigst foreslaaede Maade at holde skadesløse for det Tab i Dekanats-

indtægterne, som denne Foranstaltning for dem vil medføre. 5) Vi ville

allernaadigst have normeret for Universitetet følgende Antal af Lærere i de

forskjellige Fakulteter, nemlig: i det theologiske Fakultet 5 Professorer, i det

juridiske Fakultet 5, i det lægevidenskabelige Fakultet 8 Professorer og 2

Lektorer, i det filosofiske Fakultet i efternævnte Videnskabsfag følgende

Professorer: i Filosofi 2, i Æsthetik .1, i Historie (herunder indbefattet det

Rostgaardske Professorat i nordisk Historie og Antikviteter) 3, i Statsøkonomi

1, i Mathematik 1, i Astronomi 1, i Fysik 1, i Kemi 1, i Mineralogi 1,

i Botanik 1, i Zoologi 1, i de nordiske Sprog 1, i latinsk Filologi 1, i græsk

Filologi 1, i østerlandsk Filologi 2, samt i de tre nyere Sprog Tysk, Fransk

og Engelsk 3 faste Docenter, tilsammen 37 Professorer, 2 Lektorer og 3

faste Docenter. Derhos ville vi have Vor Direktion allernaadigst bemyndiget

til allerunderdanigst at andrage paa Ansættelse af extraordinære Docenter i

hvilket som helst Fakultet og Lærefag, naar Omstændighederne dertil give

Anledning. 6) Vi ville allernaadigst have approberet følgende Normalregle-

ment for Universitetets Udgifter:

Første Post. Gagerne for det normerede Antal af Universitetslærere

:

a) i det theologiske Fakultet:

1. Professor . . . 2600 Rd.

2. — ... 2200 —
3. — ... 1800 —
4. — ... 1400 —
5. — ... 1200 — 9,200 Rd.

b)

c)

i det juridiske Fakultet:

1. Professor . , . 2600 Rd.

2. — . 2200 —
3. — . . . 1800 —
4. — . 1400 —
5. . . . 1200 — 9,200 Rd.

i det lægevidens!{abelige Fakultet:

1. Professor . . . 2000 Rd.

2. — . 1800 —
3. — . 1600 —
4. — . 1400 —
5. - . 1200 —
G. —

, . 1200 —
7. —

, . 1000 —
8. —

. . 1000 —
1. Lektor . . . . 800 —
2. — . . . . 600 — 12,600 Rd

At overføre 31,000 Rd.
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Nov.ia Overført 31,000 Rd.

d) i det filosofiske Fakultet:

2 Professorer hver 2G00 Rd. er 5200 Rd.

2 _ 2400 — - 4800 —
2 — 2200 — - 4400 —
2 — 2000 — - 4000 —
2 - 1800 — - 3600 —
3 — 1G00 — - 4800 —
3 _ 1400 — - 4200 —
3 — - 1200 — - 3600 —
3 Docenter i levende Sprog

tilsammen indtil .... 2400 — 37,000 Rd.

68,000 Rd.

Anden Post. 6 Huslejeportioner å 400 Rd 2,400 Rd.

Tredje Post. Særegne Lønninger, nemlig:

Referendarius Consistorii . . . 200 Rd.

Sekretæren ved den Arnemag-

næanske Kommission .... 300 —
Rector magnificus, Stipendium rec-

toris scholæ et famulus biblio-

bliothecæ 108 —
Pedellerne 330 — 938 Rd.

Fjerde Post. For de med Univ. forbundne videnskabelige Samlinger:

Univ.

Tilskud.

a) Bibliotheket 4400 Rd.

deraf Legatrenter 1152 Rd.

Andel af Immatri-

kulationsgebyr

,

kalkuleret til . 106 — 1258 Rd. 3142 Rd.

h) Den botaniske Have . . . 7200 Rd.

dertil haves Legat-

renter ... 300 Rd.

fra Postkassen for

Portofrihed . 50 — 350 Rd . 6850 Rd.

c) Det zoologiske Museum . . 2100 Rd.

deraf Legatrenter .... 1148 Rd. 952 Rd.

d) Det mineralogiske Museum 1300 Rd.

dertil af Moltkes Legater . 711 Rd. 589 Rd.

e) Det fysiske Kabinet . . . 1730 Rd.

dertil haves Legat-

renter . . . . 272 Rd.

At overføre 272 Rd. 1730 RdT" 11,533 Rd. 71,338 Rd.
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Overført 272 Rd. 1730 Rd. 11,533 Rd. 71,338 Rd. Nov.13.

fra polyteknisk Læreanstalt:

til Samlingen . 300 Rd.

- en Medhjælper 150 —
- en Opvarter . 180 — 630 Rd. 902 Rd. 828 Rd.

/) De to kemiske Laboratorier 1975 Rd.

Fra polyteknisk Læreanstalt

(1075+200 Rbdlr.) . . 1275 Rd. 700 Rd.

g) Det astronomiske Observa-

torium 1300 Rd.

deraf Legatrenter . . . 54 Rd. 1246 Rd.

h) Museet for Fysiologi og

sammenlignende Anatomi 1100 Rd.

hertil af Legatrenter . . 400 Rd. 700 Rd.

i\ Det normal anatomiske

Museum 1400 Rd.

h) Det pathologisk - anato-

miske Museum 500 Rd.

1) Den kirurgiske Instrument-

samling . . 300 Rd.

m) Den farmakologiske Sam-

ling 50 Rd.

n) Til Samlingers Offentlighed . 20Q,iRd.

17,457 Rd. » Sk.

Femte Post. Særlige Udgifter til det lægevidenskabelige Studium 630 — 48 -

Sjette Post. Konsistorium til Trykningsomkostninger, Udgifter

ved Korrespondance m. v 1600 — »

Syvende Post. Til Understøttelser, som Vi allernaadigst be-

myndige Direktionen til at bevilge Universitetets Betjente,

der ikke have Adgang til Pension af den almindelige Pen-

sionskasse 1200 — »

Ottende Post. Til Udgifter, som ved specielle allerhøjeste Re-

solutioner maatte blive bevilgede til extraordinære Docen-

ter, særegne Forelæsninger og videnskabelige Formaals

Fremme i Almindelighed, af den oven nævnte Reserve-

fonds disponible Renter indtil et Beløb af 8000 — »

Niende Post, Gager til:

Universitetets Kvæstor 1000 Rd. » Sk.

Inspectores quæsturæ 266 — 64 -

for saa vidt begges Gager blive at

udrede af Universitetets Kasse,

Revisor 400 — » - 1666 — 64 -

At overføre 101,892 Rd. 16 Sk.

Nonner f. Univ. 11. ^
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Nov.13. Overført 101,892 Rd. 16 Sk.

Tiende Post Til Kontorudgifter 3300 — »» -

Ellevte Post Bygningsudgifter 4400 — »>

Tolvte Post. Jordebogsudgifter 12,400 — »

Trettende Post, Tilfældige Udgifter 507 — 80 -

Fjortende Post Extraordinære Udgifter 2000 — »

Summa 124,500 Rd. » Sk.

7) Dette Normalreglement træder i Kraft fra 1 Jan. 1845 at regne

saaledes, at de Universitetslærere, der for nærværende Tid ere ansatte

som Professorer i de normerede Videnskabsfag, fra oven nævnte Tid tiltræde

de normalmæssige Gager efter deres indbyrdes Anciennetet i vedkommende

Fakultet, og at Vor Direktion er bemyndiget til, for saa vidt angaar de de

videnskabelige Instituter allernaadigst tilstaaede Tilskud, at bestemme de

nærmere Regler for disse Tilskuds Anvendelse.*)
(Univ. Arkiv.)

Dec. 10. Univ. og Skole - Direkt. Skr. til Konsistorium , indeholdende

nærmere Regler for Bestyrelsen af Kommunitetets Stipendievæsen, i hvilken

bl. a. fastsættes, at den det theologiske Fakultet hidtil tilkommende Ret til

at udnævne Regensens Embedsmænd og Betjente overdrages til Konsistorium **).

(Kons. Kopibog.)

Dec. 14. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium om Indsendelse

af Tilhørerlister for Forelæsninger.

For at Direktionen kan blive sat i Stand til at erholde en saa vidt

muligt fuldstændig og paalidelig Oversigt over Universitetets Virksomhed, er

det af Vigtighed, at de Indberetninger om Forelæsninger, som fra Profes-

sorerne og de ovrige ved Universitetet ansatte Docenter tillige med de op-

tagne Tilhorerlister hertil indsendes, herefter indkomme baade med større

Nøjagtighed og større Udførlighed i Henseende til Indholdet, end hidtil

jævnlig har været Tilfældet, og navnlig maa det anses for at være nødven-

digt, at disse Indberetninger omfatte samtlige Forelæsninger og -Øvelser uden

Undtagelse, saa vel dem, der holdes offentlig og privat, som dem, der holdes

privatissime. Ogsaa vil det være onskeligt, at vedkommende Fakulteters

Dekaner til Direktionen indberette, hvilke Forelæsninger der af Privatdocenter

i det afvigte Semester maatte være holdte, for hvor mange Tilhorere og i

hvor lang Tid. Idet Direktionen derfor anmoder Konsistorium om at foran-

ledige, at samtlige Universitetslærere og Docenter umiddelbart efter hvert

akademisk Semesters Udlob hertil gjennem Dekanatet indsende Tilhorer-

listerne over alle de af dem holdte Forelæsninger, hvilke Lister bor optages

i det mindste to Gange for hver Forelæsning, nemlig i Løbet af de første 8

Dage efter dens Begyndelse, og af de sidste 8 Dage for dens Slutning, lader

*) Selmers Aarb. f. 1844 S. 1—2G.

**) Selmers Aarb. f. 1844 S. 43—44.
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man tillige følge et Skema, som man ønsker benyttet ved den Indberetning, Dec. 14.

med hvilken Listerne ved Indsendelsen bliver at ledsage *).

(Univ. Arkiv.)

1845.

Instrux for den ved Regensen ansatte Læge, udfærdiget af Konsi- Jan. 18.

storium **).

1. Det paaligger Regenslægen at yde de studerende, der som Alumner

eller Gratister have Bolig paa Regensen, saa og Underbetjenten og Portneren

med disses Familier og Tyende, Raad og Hjælp, saa ofte de i Sygdomstil-

fælde enten personlig henvende sig til ham, eller forlange hans Besøg paa

Regensen. 2. Han har at bekjendtgjore for Stiftelsens Alumner en vis

Tid, paa hvilken han daglig sikkert er at træffe i sin Bolig. 3. Han
iagttager nøje, at enhver af Alumnerne, for hvem det enten maatte være

ønskeligt for hans egen Skyld, eller nødvendigt med Hensyn til Smitte for

Stiftelsen, i Tide bliver indlagt paa Hospitalet. Han udsteder i saadant Til-

fælde derom en Attest, som afleveres til Underbetjenten, der da af Provsten

ved Attestens Forevisning modtager den fornødne Rekvisition og Kavtion til

Hospitalet. 4. I Tilfælde af Fraværelse eller Sygdom , har han at over-

drage sine Forretninger med Hensyn til Regensen til en paalidelig Mand,

hvilket han dog forud bør anmelde for Provsten, for at denne, naar han

dertil finder Anledning, kan gjøre videre Indberetning eller Indstilling til

Bestyrelsen.

Saa længe Lægen iagttager ovenstaaende Forskrifter, samt i det hele

opfylder de ham paaliggende Pligter med Duelighed og Troskab, oppebærer

han i Følge kgl. Resol. 9 Juli 1831 en aarlig Gage af 100 Rdl. r. S., skriver

Et Hundrede Rigsbankdaler rede Sølv, som udbetales kvartaliter i Univer-

sitetskvæsturen , ligesom han ogsaa, i Tilfælde at Konsistorium skulde finde

Anledning til at give ham Afsked — hvortil man forbeholder sig Ret uden

noget Søgsmaal — skal beholde sin Gage indtil Udløbet af det Kvartal, i

hvilket Opsigelsen finder Sted.

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Konfirmation paa en Fundation for afgangne Gehejmestats- Jan. 28.

minister Joachim Godske Greve af Moltkes Legater til Kjøbenhavns Univer-

sitet. ***) Fundatsen, der er dateret d. 7 Jan. 1845, er saalydende:

I Erkj endelse af, hvor meget Menneskeslægtens Vel i Almindelighed

og Statens Flor i Særdeleshed beror paa Videnskabernes Fremme, har min
salig Fader, afdøde Gehejmestatsminister Joachim Godske Greve af Moltke

til Grevskabet Bregentved, stiftet flere Legater, sigtende til den studerende

Ungdoms Oplæreise og nyttige Kundskabers Udbredelse, og deriblandt ladet

*) Skemaet indeholdt Rubriker for: 1) Forelæsningernes Indhold, 2) om de erc holdte

offentlig, privat eller privatissiine, 3) det ugentlige Timeantal, 4) naar begyndte,

5) hvorvidt større Afbrydelser have fundet Sted, og da af hvilken Grund, G) naar

sluttet og hvorvidt tilendebragt, 7) Anmærkninger.

**) Er efter Selmers Aarb. f. 1845 S. 39 fejlagtig citeret under 3 Jan.

***) Selmers Aarb. f. 1845 S. 46 £
29*
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Jan. 28. tilflyde Kjøbenhavns Universitet flere Gaver, hvorved han fornemmelig har

villet befordret de naturhistoriske Videnskabers Studium. Saaledes skjænkede

han Universitetet ved Gavebrev af 28de Januar 1810, allernaadigst konfirmeret

under 13de April samme Aar, sin egen private Naturaliesamling, der, da den var

anskaffet af hans Fader , Gehejmeraad , Greve Adam Gotlob Moltke , fører

dennes Navn, han drog derhos Omsorg for denne Samlings Forøgelse, ved,

til Indlemmelse i og Kompletering af samme, at afkjøbe Universitetet de Na-

turalier, som dette forhen ejede, ved at anskaffe nogle private Samlinger,

deriblandt en Konkylie- og Insektsamling, og ved i det oven nævnte Gave-

brevs § 4 at henlægge en aarlig Indtægt af 200 Ed. D. K. til at fremme

Naturaliekabinettets aarlige Tilvæxt. Ved Siden heraf bestemte han i Gave-

brevets § 5, at en Sum af andre 200 Kd. D. K. skulde af Grevskabet Bregentveds

Besidder ved hvert akademisk Aars Slutning anvises Universitetet som Gratiale

for den elier de Lærere, som i Aarets Løb havde holdt og tilendebragt natur-

historiske Forelæsninger ved Universitetet. Endelig udvirkede han, at det

ved allerhøjeste Resolution blev bestemt, at den Sum 11,000 Ed. D. K.,

som han havde betalt Universitetet for dets Samling, skulde være en urokkelig

Fond, hvis Eenter bleve at anvende alene til Gavn for det naturhistoriske

Studium ved Universitetet, en Bestemmelse der, sildigst ved kgl. Eesol. 31.

Oktober 1815, undergik den Forandring, at Fonden skulde opvoxe til fulde

20,000 Ed. Sølvværdi, hvortil min salig Fader derefter bidrog ved flere Gaver, saa

at Fonden, der indestod i Universitetskvæsturen, virkelig opnaaede den fast-

satte Størrelse i samme Aar, da han døde, nemlig i Aaret 1818. I For-

bindelse hermed skjænkede han i Aarene 1816—1818 til Universitetsbiblio-

theket nogle mindre Summer til Anskaffelse af naturhistoriske og filologiske

Skrifter, ligesom han og i det sidst nævnte Aar afkjøbte Bibliotheket dets

Samling af naturhistoriske Bøger, bestaaende af 1576 Bind, for en Kjøbe-

sum 2500 Ed. Sølv i kongelige Obligationer, med den Bestemmelse, at Sam-

lingen, som er det Moltkeske Museum og Universitetet tilhørende Bogsamling,

skulde forblive ved Universitetsbibliotheket og aarlig forøges, samt at Eenten

af bemeldte Kjøbesum, 2500 Ed., skulde anvendes til Indkjøb af historiske

Skrifter for Bibliotheket. De aarlige Gaver til naturhistoriske og filologiske

Skrifter funderede han endelig ogsaa ved kongelige Obligationer, nemlig re-

spektive paa 10,000 Ed. og 5000 Ed., saa at den samlede af ham til Univer-

sitetsbibliotheket skjænkede Sum kom til at beløbe sig til 17,500 Ed. i

kongelige Obligationer. Disse Obligationer bleve derefter opbevarede af Grev-

skabet Bregentveds Besidder, som aarlig udbetalte Eenterne deraf til Univer-

sitetet. Foranførte Gaver i Penge til Kjøbenhavns Universitet var det efter

min salig Faders testamentariske Dispositioner hans Hensigt at konsolidere

og forøge til et samlet Legat paa 60,000 Ed. Sølv i kongelige Obligationer,

og det var hans Villie, at den nærmere Fundation for dette Legat — hvilken

han ved Døden forhindredes i selv at udkaste — skulde meddeles af mig,

hans eneste og myndige Arving. Efter at de Spørgsmaal, som derpaa op-

stode om, hvor stor en Sum der endnu af mig vilde være at udlægge til

Universitetet, foruden hvad dette af min Fader selv havde modtaget, ere

blevne afgjorte ved en af mig med Universitetet truffen Forening, hvilken

under 26de Marts 1839 blev allernaadigst bifaldet, og efter at der nu er
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tilvejebragt det hidtil savnede Lokale for det Mollkeskc Naturaliekabincls Jan. 28.

zoologiske Afdeling, samt forskaffet rummeligere og bekvemmere Plads for

dets mineralogiske Afdeling, kan en almindelig Fundation udfærdiges for

min salig Faders Gaver til Kjobenhavns Universitet, hvilken Fundation i det

væsentlige bliver at basere paa de Bestemmelser, som han selv desangaaende

forelobig meddelte, fornemmelig i hans Gavebrev af 28de Januar 1810.

Thi har jeg undertegnede, Adam Wilhelm, Greve af Moltke til Grev-

skabet Bregentved, Gehejme-, Stats- og Finansminister, Ridder af Elefanten,

Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand, i Haab om Hans Majestæt

Kongens allernaadigste Konfirmation, forfattet for min Faders Gaver til Uni-

versitetet følgende Fundation:

§ 1. Disse Gaver skulle føre Navn af Greve Joachim Godske Moltkes

Legat til Kjobenhavns Universitet. § 2. Legatet bestaar af følgende Dele:

1) et zoologisk-mineralogisk Museum, 2) en Bogsamling, og 3) en Kapital,

hvis Grundfond udgjor 60,000 Rd. Sølv, skriver Tresindstyve Tusinde Rigs-

bankdaler Sølv i kongelige Obligationer, bærende 4 Procent aarlig Rente.

§ 3. Det zoologisk-mineralogiske Museum har Navn af Gehejmeraad, Greve

Adam Gotlob Moltkes zoologisk-mineralogiske Samling, og bestaar dels af

denne min Farfaders til Universitetet overdragne Samling, dels af Universi-

tetets ældre og nogle private Samlinger, hvilke min Fader har kjøbt og for-

enet med Museet, og dels af den Forøgelse, som dette Museum enten i

øvrigt allerede har faaet eller i Tiden raaatte erholde. Saa vel Museets

zoologiske som den mineralogiske Afdeling adskilles i en Hovedsamling,

hvorover der bør forfattes en nøjagtig skreven Hovedkatalog, som stedse skal

fortsættes og holdes i behørig Orden, og en Magasinsamling, indeholdende

Doubletter med tilsvarende Journal; derimod skal den i Gavebrevet af 28de

Januar 1810 § 3 anordnede Trykning af Katalogen, hvilken siden er anset

mindre nødvendig og hensigtssvarende, bortfalde. De i Samlingernes Hoved-

kataloger opførte Stykker maa hverken udlaanes eller afhændes, med mindre

Samlingens Inspektorer dertil have erhvervet Tilladelse af Universitetets over-

ordnede Bestyrelse, efter givet Samtykke af Besidderen af Grevskabet Bre-

gentved. De fordærvede Stykker udtages af vedkommende Inspektør af

Hovedsamlingen og indstilles i den aarlige Beretning til Afgang eller Om-
bytning. De til Magasinsamlingen hørende og i dens Journal optagne

Stykker kunne derimod af Inspektørerne bortbyttes til Fordel for Museet.

Museet skal staa aabent to eller i det mindste en Gang ugentlig, under til-

børligt Tilsyn. Imidlertid har Besidderen af Grevskabet Bregentved og hans

Sønner, saa længe de ere i Faderens Hus eller studere ved Universitetet,

Adgang til og Afbenyttelse af Museet, ogsaa paa andre Tider. Samlingens

Bevaring, Anbringelse i et passende Lokale, dens Fordeling, Opstilling i

videnskabelig Orden, Katalogernes Affattelse og hvad der i øvrigt kan tjene

til Samlingens mest hensigtssvarende Benyttelse, har Universitetets Bestyrelse

at drage tilbørlig Omsorg for. § 4. Bogsamlingen bestaar af de natur-

historiske, filologiske og historiske Bøger, der ere anskaffede for de Gaver og

Legatrenter, som i Følge min Faders r><>temmelse ere tilskjødede Univcrsitels-

bibliotheket eller i Fremtiden maatte blive indkjøbte for Renterne af de af

min salig Fader specielt i dette Øjemed skænkede 4 Procent rentebærende
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Jan. 28. kongelige Obligationer til et Beløb af 17,500 Rd. Solv, ligesom ogsaa her-

under hore de naturhistoriske Skrifter, som min Fader i Aaret 1818 af kjøbte

Universitetsbibliotheket. Bogsamlingen er forbundet med Universitetsbiblio-

theket; dog blive de naturhistoriske Boger, hvoraf den bestaar, at betragte

som henhørende til Gehejmeraad, Greve Adam Moltkes i § 3 omtalte zoo-

logisk-mineralogiske Museum. Over Bogsamlingens trende Afdelinger, for

naturhistoriske, for filologiske og for historiske Skrifter, føres paa Universi-

tetsbibliotheket en egen Protokol. Angaaende Samlingens Benyttelse blive

de almindelige for Universitetsbibliotheket gjældende Regler at følge. § 5.

Grundfonden af Greve Joachim Godske Moltkes Legat til Universitetet be-

staar af følgende Dele:

1) et Beløb af Rd. 10,000 Sølv

i kongelige Obligationer, hvormed ere funderede de

400 Rd. aarlig, som i Følge Gavebrevet af 28de Januar

1810 §§ 4 og 5 skulle anvendes til Naturaliekabinettets

Tilvæxt og til Gratifikation for naturhistoriske Fore-

læsninger, og bortfalder saaledes den specielle Sikker-

hed, der sammesteds var givet for bemeldte aarlige

Indtægt i de under Grevskabet Bregentved hørende

Gaarde Tryggevælde og Aisløv;

2) den i Universitetskvæsturen indestaaende, til det natur-

historiske Studiums Fremme bestemte Kapital, som i

Følge kongelig Resolution af 31te Oktober 1815 skal

udgjore — 20,000 —
men ved Oplæg af Renter er opvoxet til 25

;

000 Rd.

3) Legatet i Universitetsbibliotheket — 17,500 —
4) Det af mig til Legatets Kompletering tilskudte Beløb . — 12,500 —
Herved udkommer Legatets samlede Grundfond .... Rd. 60,000 Sølv

i kongelige Obligationer. Disse bære 4 Procent aarlig Rente og ere optagne

i de under Direktionen for Statsgjælden og den synkende Fond oprettede

Indskrivningsprotokoller for uopsigelig Statsgjæld. Indskrivningsbeviset for

den under Nr. 2 nævnte Kapital er i Universitetets Værge, for den øvrige

Kapital, 40,000 Rd., ere to Indskrivningsbeviser, respektive paa 22,500 Rd. for

de under Nr. 1 og 4, og paa 17,500 Rd. for de under Nr. 3 nævnte Kapi-

taler, i mit Værge og forblive saaledes fremdeles hos Besidderen af Grev-

skabet Bregentved, hvorimod Gjenparter ere meddelte Universitetet. § 6.

Af Grundfonden 60,000 Rd. i kongelige Obligationer maa ingen Sinde noget

forbruges. § 7. Besidderen af Grevskabet Bregentved hæver Renterne af

de 40,000 Rd. Sølv i kongelige Obligationer, for hvilke Tndskrivningsbeviserne

hos ham bevares, og udbetaler dem i hver Ilte Juni og Ilte December

Termin til Universitetskvæsturen, hvor de under Nr. 2 i § 5 nævnte 20,000

Rd. ere indestaaende, og hvorfra samtlige Legatets Renter igjen blive at for-

dele mellem dets forskjellige Afdelinger. § 8. Renterne af de i § 5

under Nr. 1 anforte 10,000 Rd. Sølv i kongelige Obligationer blive at an-

vende saaledes, at den halve Del skal tjene til at fremme det zoologisk-

mineralogiske Museums aarlige Tilvæxt, og den anden halve Del, naar natur-

historiske Forelæsninger over saadanne Grene af Naturhistorien, hvortil Museet
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horer, virkelig ere blevne holdte og tilendebragte ved Universitetet i Aarets Jan. 28.

Lob, skal udbetales som G ratifikation til den eller de Lærere, der have holdt

disse Forelæsninger, i Forhold til enhvers Arbejde. Naar denne Fordeling

af bemeldte Renter overholdes, bliver det i øvrigt overladt Universitetets

Overbestyrelse at resolvere angaaende den specielle Anvendelse af de her til

Museets Tilvæxt henlagte Kenter, og at fordele de til Gratifikationer anviste

Renter mellem de flere Lærere, som i Aarets Løb maatte have holdt natur-

historiske Forelæsninger. Skulde i et enkelt Aar Renterne ikke blive be-

nyttede paa foranførte Maade, tilfalde de den neden for i § 12 omtalte Re-

servefond. § 9. Renterne af de i § 5 under Nr. 2 nævnte 20,000 Rd. Sølv i

kongelige Obligationer blive at anvende til Gavn for det naturhistoriske

Studium ved Kjøbenhavns Universitet, blandt andet derved, at en Præmie

aarlig udsættes for en Afhandling over en naturhistorisk Opgave, i Lighed

med, hvad der sker for Afhandlinger i andre Fag, og i øvrigt paa den

Maade, som Universitetets Overbestyrelse maatte anse for hensigtsmæssig;

hvorom dog i Forvejen bliver at indhente Erklæring fra Besidderen af Grev-

skabet Bregentved. Indtil nogen anden og nærmere Bestemmelse tages om
Renternes Anvendelse, skal af den halve Del udredes Udgiften til Præmien

for den oven nævnte naturhistoriske Afhandling, og Lønninger til den Assi-

stent eller de Medhjælpere, som det zoologisk-mineralogiske Museums nær-

meste Bestyrere maatte behøve; saa skulle og enkelte Understøttelser deraf

kunne bevilges saadanne studerende, som med særdeles Flid dyrke de natur-

historiske Videnskaber. Den anden halve Del af Renterne anvendes i For-

bindelse med Renterne af de under Nr. 4 i § 5 nævnte 12,500 Rd., saaledes

at 4
't deraf tilfalde Museets zoologiske Afdeling og s

/i den mineralogiske

Afdeling. Om den Kapitaltilvæxt , som Fonden allerede har opnaaet over

de 20,000 Rd., eller i Fremtiden maatte opnaa, indeholdes Bestemmelserne

i efterfølgende § 12. § 10. Renterne af de i § 5 under Nr. 4 anførte

12,500 Rd. Sølv i kongelige Obligationer anvendes i Forbindelse med sidst

nævnte halve Del af de i § 9 omtalte Renter, til Museets Vedligeholdelse og

Forøgelse, til Anskaffelse af nødvendige Instrumenter for samme og saadanne

Værker, som stedse bør være tilstede under de naturhistoriske Forelæsninger,

samt overhovedet paa den mest hensigtssvarende Maade til Museets Nytte. De

fordeles saaledes, at Ah tilflyde den zoologiske og 3h den mineralogiske Afdeling;

dog kan, med Samtykke fra Besidderen af Grevskabet Bregentved, en anden For-

deling i Tidens Løb fastsættes af Universitetets Overbestyrelse. § 11. Hvad der

i noget Aar maatte bespares af de i §§ 9 og 10 nævnte Renter, kan benyttes i

det følgende Aar, saafremt der da maatte findes hensigtssvarende Anledning

til at anvende mere end dette Aars egne Renter; men for saa vidt der heller

ikke i dette andet Aar disponeres over det besparede, tilfalder det den i

næstfølgende § 12 omtalte Reservefond. § 12. De 5000 Rd. Sølv i konge-

lige 4 Procent rentebærende Obligationer, som den i § 5 under Nr. 2 an-

førte, i Universitetskvæsturen indestaaende Kapital udgjør mere end de ved

kongelig Resolution af 31te Oktober 1815 bestemte 20,000 Rd., skulle udgjøre

en bestandig Reservefond, som altsaa ingen Sinde maa forringes, men i Al-

mindelighed skal voxe ved sine egne Renter og ved de Besparelser, som fra

andre Dele af Legatet tilflyde den. Saa længe denne Reservefond, der skul
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Jan. 28. benyttes til Gavn for Naturhistorien , ikke er opvoxet til 10,000 Rd. Sølv i

kongelige Obligationer, maa den ikke belastes med staaende Udgifter, hvor-

imod Universitetets Bestyrelse hver enkelt Gang, naar passende Lejlighed til

at anvende noget af denne Reservefonds Renter eller Tilvæxt, overensstem-

mende med dens øjemed, maatte frembyde sig, kan træffe den fornødne Be-

stemmelse i saa Henseende, efter indhentet Samtykke fra Besidderen af Grev-

skabet Bregentved. Naar Reservefonden er opvoxet til 10,000 Rd. Sølv i

kongelige Obligationer, vil der fra Universitetets Side være at gjøre Besidderen

af Grevskabet Bregentved Forslag om, hvorvidt det maatte være hensigts-

svarende at træffe Bestemmelse om en vis stadig Anvendelse af Renterne af

de tilkomne 5000 Rd. Blive da disse adskilte fra Reservefonden, og denne

igjen senere opnaar en Størrelse af 10,000 Rd., vil den samme Fremgangs-

maade være at iagttage, ligesom denne for Fremtiden stedse bliver at følge,

hver Gang Reservefonden er voxet op til 10,000 Rd. § 13. Det i § 5 under

No. 3 anførte Legat til Universitetsbibliotheket , stort 17,500 Rd. Sølv i

kongelige Obligationer, anvendes saaledes, at der for Renterne af 10,000 Rd.

indkjøbes naturhistoriske Bøger, for Renterne af 5000 Rd. filologiske Bøger,

og for Renterne af 2500 Rd. historiske Bøger. Hvad der i noget Aar

maatte bespares af disse Renter, kan i et følgende Aar anvendes til Fordel

for den af bemeldte trende Afdelinger, for hvilken Besparelse har fundet Sted.

§ 14. For alle her omhandlede Legater lader Universitetets Bestyrelse

aflægge aarligt Regnskab paa den mest hensigtssvarende Maade, hvilke Regn-

skaber revideres og decideres overensstemmende med de Regler, som gjælde

med Hensyn til Universitetets øvrige Legater. § 15. Hvert Aars 28. Jan.

skal der fra Universitetets Side afgives til Hs. Maj. Kongen en allerunder-

danigst Beretning om samtlige Grev Joachim Godske Moltkes Gaver til

Universitetet. Denne Beretning maa indeholde Forklaring om det zoologisk-

mineralogiske Museums Tilstand, Benyttelse og Forøgelse i det sidste Aar,

om Katalogernes Fortsættelse, om de for Legatet til Universitetsbibliotheket

anskaffede Bøger, om de naturhistoriske Forelæsninger, som ere holdte i

Aarets Løb, og de øvrige Foranstaltninger, som have været trufne til det

naturhistoriske Studiums Fremme samt disses Virkninger, om Anvendelsen

af Legatets Indtægter overensstemmende med dets øjemed, og en Oversigt

over de forskjellige Afdelingers samt Reservefondens Status. § 16. Saa vel

af den i forrige § ommeldte Beretning som af de aarlige Regnskaber med-

deles der Besidderen af Grevskabet Bregentved Gjenparter. § 17. Skulde,

mod Formodning, nærværende Fundations Bestemmelser blive saaledes tilside-

satte, at Renterne af indbemeldte Kapitaler ej anvendes til det zoologisk-minera-

logiske Museums Tarv og til Anskaffelse af Bøger for de i § 13 nævnte

Fag, da forbeholdes det Besidderen af Grevskabet Bregentved at tage nær-

mere Bestemmelse om, hvorledes Beløbet af de saaledes ikke fundationsmæssig

brugte Renter maatte være at anvende til offentlig Brug, efter at være er-

stattede af Universitetet.

(Kvæsturens Arkiv.)

Marts 19. Ooncl. cons. om at Kontrollen med Professorernes Friark overdrages

til en Professor, der vil have at føre Bog over de aarlig bevilgede Friark

samt over, hvad af samme i Aarets Lob benyttes. Til den Ende vil det af
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Konsistorium blive denne Professor kommuniceret, hver Gang fri Trykning Marts 19.

bevilges, og paalægges det Universitetsbogtrykkeren til ham at aflevere et

Eiemplar af alt, hvad saaledes trykkes frit for Professorerne, ledsaget af en

nøjagtig Angivelse af Bekostningen samt af Arketallet og Exem piarernes

Mængde, hvilken Angivelses Kigtighed bør være bekræftet ved Attest fra

vedkommende Universitetslærer, for hvem Arbejdet er præsteret.*)

(Univ. Arkiv.)

Jur. Fak. Skr. til dets Notarius, hvori med Hensyn til Udstedelsen April 10.

af Fakultets-Testimonier i de Tilfælde, hvor en Kandidat flere Gange har

absolveret Examen, udtales, at Udfaldet af den sidste Prøve indrykkes i

Testimoniet, naar den har givet forhøjet Hovedkarakter, og i det modsatte

Tilfælde Udfaldet af den første, men at det derimod vil være nødvendigt,

at der gjøres Forespørgsel hos Fakultetet, dersom det Tilfælde skulde ind-

træde, at en Kandidat ønskede Udfaldet af en senere Prøve optaget, skjønt

han ikke ved den havde opnaaet forhøjet Hovedkarakter.
(Jur. Fak. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium om en forandret April 15.

Form for de fremtidige Indberetninger fra Universitetets Docenter om de af

dem i Lektionskatalogen anmeldte Forelæsninger og øvelser.

1) Forpligtelsen til at indsende Lister over Tilhørere og Deltagere

indskrænkes til saadanne Forelæsninger og øvelser, der nærmest ere beregnede

for studerende og bestemte til disses akademiske Uddannelse; 2) Forplig-

telsen til, foruden Begyndelseslister, ogsaa at optage Slutningslister gjælder

ej med Hensyn til Privatissima, om de endog holdes for studerende; 3) den

de ansatte Docenter paahvilende Forpligtelse til at optage og indsende Til-

hørerlister udstrækkes ogsaa til Privatdocenter, hvilket bliver disse at til—

kjendegive, naar de indsende deres Anmeldelser om Forelæsninger til Ind-

rykkelse i Lektionskatalogen; 4) de Lister der kort før Forelæsningernes

Begyndelse maatte være optagne enten af Kassereren, eller af vedkommende

Docenter selv, kunne træde i Stedet for Lister, optagne ved selve Forelæs-

ningernes Begyndelse; 5) de Tider, paa hvilke Listerne skulle optages, be-

stemmes til den første og sidste Maaned af det Semester, hvori Forelæs-

ningerne holdes.

Ved Listernes Indsendelse til Direktionen bliver at forholde som hidtil,

saaledes at Docenterne hver for sig ville have at afgive dem tillige med
deres Indberetninger efter nedenstaaende Skema,**) til vedkommende Dekanus,

som da har at indsende dem til Direktionen.
(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvorved det bi- April 22.

faldes, at Opkrævningen af samtlige Dekanatsindtægter i det filosofiske Fa-

kultet overdrages de to nuværende Universitetspedeller mod en aarlig Godt-

*) Herom er under 22 Marts tilskrevet den udnævnte Ef'orus og Universitetsbog-

trykkeren. Selmers Aarb. f. 1845 S. 37.

**; Skemaet indeholdt samme Rubriker som i UDir. Skr. 14 Dec. 1844 nævnt.

Normer f. Univ. 11. •!"
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April 22. gjorelse af 10 Rbdlr. til hvei , saaledes at Beløbet afholdes af Kontoen for

Examensindtægter- og Udgifter.*)

(Univ. Arkiv.)

Avg. 22. Kane. Skr. til Sundhedskollegiet ang. Besættelsesret til Læge-
embederne i Danmark og Hertugdommerne, og at den ved et af Statens

Universiteter erhvervede jus practicandi gjælder for hele Staten.

Det kgl. Sundhedskollegium har i behagelig Skrivelse af 2 Maj sidstleden hen-

ledet dette Kollegiums Opmærksomhed paa den Maade, hvorpaa den det kirurgiske

Akademi forhen tilkommende Forslagsret til de kirurgiske Lægeembeders Besættelse saa

vel i Hertugdømmerne som i Kongeriget har stillet sig efcer bemeldte Akademis Op-
hævelse som selvstændigt Institut og dets Indlemmelse under Universitetet, og har be-

meldte Kollegium, skjønt samme antager, at den det nævnte Akademi, som anført, forhen

tilkommende Ret, ved dets Sammensmeltning med Universitetet, de jure er gaaet over til

Sundhedskollegiet, dog anset det ønskeligt, at de saakaldte Distriktskirurgikater i Hertug-

dommerne, som de facto allerede besættes gjennem det slesvig-holstenske Sanitetskolle-

gium og det slesvig-holsten-lauenborgske Kancelli, ved en udtrykkelig allerhøjeste Reso-

lution bleve henlagte under disse Avtoriteter, samt under Kieler Universitetet, da det

nemlig, som velbemeldte Kollegium bemærker, med Hensyn til de Vanskeligheder, som
vilde frembyde sig ved at lade de paa forskjellige Steder, nemlig i Kjøbenhavn og Kiel,

examinerede Kandidater konkurrere til de samme Embeder, maa anses nødvendigt, at der

foretages en Fordeling af Embederne, svarende til den øvrige bestaaende Fordeling af

Landets Medicinalvæsen ; og har Kollegiet derhos ytret, at naar saaledes alle civile Læge-

embeder i Hertugdømmerne for Fremtiden udelukkende staa aabne for Kieler-Kandida-

terne, det paa den anden Side strængt maatte overholdes, at ogsaa de i Kongeriget

reserveres for kjøbenhavnske Lægekandidater, og at Kollegiet navnlig maa insistere paa,

at ingen Undtagelse i saa Henseende sker med de Dele af Ribe Stift, der ligge indskudte

i Hertugdømmet Slesvig. Derimod har det kgl. Sundhedskollegium, med Hensyn til jus

practicandi, antaget, at om nogen ny Bestemmelse derom kunde ønskes, maatte det være

den, at det udtrykkelig tilkjendegaves, at for Fremtiden enhver jus practicandi, givet fra

et af Universiteterne, skulde være gjældende for den hele danske Stat.

Foranlediget heraf skulde man tjenstligst meld'3 følgende: Medens

Kancelliet med det kgl. Sundhedskollegium maa være enigt i, at der ikke

kan urgeres paa den udelukkende Ret til kirurgiske Embeder, som efter

Frd. 22 Juni 1785 og en særlig Verordnung for Hertugdømmerne Slesvig og

Holsten af 25 Avg. 1786 tilkom de ved det nu som særskilt Institut op-

hævede kirurgiske Akademi examinerede Kandidater, ikke blot i Kongeriget,

men og i bemeldte Hertugdømmer, kan man ikke, med velbemeldte Kolle-

gium, finde det fornødent, at der herfor erhvervedes nye Bestemmelser, da

man finder, at denne udelukkende Ret ikke længer har tilstrækkelig

Hjemmel. Det flyder af de under 2Q Oktbr. 1819 og 11 Marts 1820 af-

givne kgl. Resolutioner, at bemeldte udelukkende Ret, der vel alt i længere

Tid var blevet uden synderlig Betydning, og som det, efter at de tyske

Forelæsninger ved Akademiet, som Frd. 22 Juni 1785 § 7 hjemlede, og som

i Akademiets første Tider vel endog havde Overvægt over de danske, vare

gaaede af Brug, vilde have været mindre passende at urgere, ikke længer

skulde komme i Betragtning med Hensyn til de Embeder i Hertugdommerne,

som gave Ret til Praxis ogsaa uden for Kirurgien. Den i Kane. Skr. af

15 Jan. 1820 ommeldte, af det kgl. slesvig-holsten-lauenborgske Kancelli er-

*) Selmers Aarb. f. 1845 S. 37.
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hvervede kgl. Resol. af 26 Okt. 1819 indeholder nemlig, at Hs. Majestæt Avg. 22

havde bifaldet, at Verordn. af 25 Avg. 1786 kun skulde anvendes paa dem, der

blot skulde ansættes som Saarlæger eller Kirurger i Hertugdømmerne m. v.,

(og Embeder af dette Slags gives der næppe, ligesom der efter det kirurgiske

Akademis Ophævelse i alt Fald ej vel kunde være Tale om at forbeholde

dem for de i Danmark examinerede Kandidater), hvilken Bestemmelse ikke,

som Sundhedskollegiet antager, i nogen væsentlig Maade blev forandret ved

den senere af Akademiet erhvervede Resol. af 11 Marts s. A., der kun gjør

en nærmere Bestemmelse, sigtende til at konservere Akademiets Kandidater

Konkurrencen til de omkvæstionerede Embeder, men derhos udtrykkelig

tilkjendegiver, at det forresten skal have sit Forblivende ved den allerhøjeste

Resol. af 26 Oktbr. 1819. I Særdeleshed er det en Misforstaaelse, at for-

nævnte Resol. af 1820 skulde have hjemlet det danske Sundhedskollegiums

kirurgiske Medlemmer Indstillingsret til bemeldte Embeder; den vilde kun,

at der om Vakancerne skulde gives Sundhedskollegiet i Kjobenhavn Under-

retning, og denne, som forresten ikke synes at være iagttaget, vilde kunne

benyttes saaledes, at det opslog Embederne, for at modtage Ansøgninger fra

de her examinerede Kandidater eller i Danmark tjenende Embedsmænd,

hvilke det med sin Betænkning havde at indsende til det slesvig-holsten-

lauenborgske Kancelli, men uden at disse Ansøgninger, tvært imod den ved

samme udtrykkelig stadfæstede Resol. af 1819, og mod Hensigten med den

ved selve Resolutionen paabudne Kundgjørelse i den Altonaer Merkur, skulde

udelukkende komme i Betragtning. Heraf vil det kgl. Sundhedskollegium

for øvrigt tillige erfare, at der ligeledes ligger en Misforstaaelse til Grund

for sammes Bemærkning om , at det ingen Underretning var givet fra det

danske Kancelli om Vakancen i Distriktskirurgikatet i Rantzau, da det,

efter den allerhøjeste Resolution af 1820, ikke var fra dette Kollegium, men

fra det slesvig-holsten-lauenborgske Kancelli, at saadan Underretning skulde

have været givet. Naar det kgl. Sundhedskollegium i øvrigt mener, at de i

Hertugdømmerne examinerede Lægekandidater ej kunne befordres til Læge-

embeder i Danmark, eller omvendt, da maa det herimod bemærkes, at man
vel maa erkjende de praktiske Vanskeligheder, som vilde være forbundne med

at stille Kandidaterne fra de forskjellige Examinationskollegier i det rette

indbyrdes Forhold, ligesom og at Examen i Kiel giver mindre Garanti for,

at Kandidaten er øvet i den praktiske Anatomi og Kirurgi end den kjøben-

havnske; men heraf følger dog alene, at Sundhedskollegiet, som jo bør fore-

slaa den, som det efter Overbevisning maa anse for den dygtigste, ikke just

behøver at tage lige Hensyn til kjobenhavnske og kielske Kandidater, og

da disse sjælden melde sig til Embeder i Danmark, ligesom de danske

Kandidater vist ogsaa sjælden befordres til Lægcembeder i Hertugdømmerne,

saa maa Kancelliet være af den Formening, at der næppe vil være noget at

befrygte enten for Lægeembedernes Besættelse i Danmark eller for de her

i \ aminerede Kandidaters Tarv ved en gjensidig Ret til Lægcembeder respek-

tive i Danmark og Hertugdømmerne, saa meget mindre som andre Kandi-

dater beholde et betydeligt Fortrin derved, at alle militære Lægeembeder

besættes efter Indstilling af det herværende Sundhedskollegium, der vel ikke

af Princip bør udelukke de i Hertugdømmerne examinerede Kandidater, men

30«
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Avg. 22. vel, da kirurgisk Dygtighed her er af særdeles Vigtighed, kan have Føje til

at give de her examinerede Fortrin. At der i Lovgivningen skulde inde-

holdes noget, som udelukker de i Danmark examinerede Lægekandidater fra

Embeder i Hertugdømmerne, eller omvendt, antager Kancelliet ikke; der-

imod vilde det være unaturligt, -at den i en Del af Kongens Lande an-

erkj endte Dygtighed til Lægeembeder, der ikke kan være forskjellig i de for-

skjellige Statsdele, ikke skulde kunne komme i Betragtning over hele Staten,

og det vilde baade fra den politiske Side være anstødeligt at erkjende denne

Forskjel, og tillige staa i Strid med den Adgang, som theologiske Kandi-

dater og Seminarister, under Forudsætning af den fornødne Sprogkundskab,

have til at ansættes uden for den Statsdel, hvori de have aflagt Prøve. Hvad

endelig den private Lægepraxis angaar, da maa Kancelliet med Sundhedskollegiet

være enigt i, at den ved et af Statens Universiteter erhvervede facultas

practicandi bor være gjældende i hele Staten; ellers vilde end ikke de her

examinerede Mænd, der ere ansatte ved de i Hertugdømmerne garnisonerende

Regimenter, kunne udøve civil Praxis sammesteds, navnlig naar de ikke

havde taget Examen ved det forrige kirurgiske Akademi; men Kancelliet

anser det tillige for utvivlsomt, at det, som velbemeldte Kollegium i saa

Henseende har bragt i Forslag, allerede er den almindelig gjældende Regel.

Ligesom Kancelliet derfor maa antage, at det af det kgl. Sundhedskollegium

specielt omtalte Forhold paa Grænsen mellem Slesvig og Jylland ikke

medfører nogen som helst Vanskelighed, der kunde kræve en særlig Be-

stemmelse, saaledes maa man og i Henhold til det oven for anførte være af

den Formening, at heller ikke med Hensyn til de øvrige af velbemeldte

Kollegium berørte Punkter nogen ny Lovbestemmelse vil være fornøden.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Okt. 14. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvorved bestemmes:

1) at Konsistorium i alle Tilfælde er bemyndiget til at afgjøre de angaaende

Udbetaling af Oplagspengene fra de lærde Skoler opstaaende Spørgsmaal, saa

vel i Henseende til Examens Udfald som til Overskridelse af den lovbestemte

Tid, inden hvilken Examen philosophicum skal være absolveret, dog saaledes,

at Bestemmelsen i kgl. Resol. 19 Nov. 1830 ikke tilsidesættes; 2) at Frem-

læggelse af Konsistoriums Skrivelse desangaaende skal være tilstrækkelig

Hjemmel for Oplagspengenes Udbetaling i de Tilfælde, som Konsistorium ikke

har bemyndiget Eforus til at afgjøre, samt 3) at det samme gjælder om de

Anvisninger, hvilke Eforus af Konsistorium er bemyndiget til paa dets Vegne

at meddele efter foregaaende Konference med Universitetets Rektor og i

Henhold til de af Konsistorium vedtagne Regler. Direktionen har derhos

tilføjet, at da den Kontrol, der med Hensyn til disse Oplagspenges Udbetaling

paaligger Revisionen, saaledes ene vil gaa ud paa at undersøge, om de af

Konsistorium eller Eforus anviste Beløb rigtig ere udbetalte, samt om deres

Størrelse stemmer med det for de paagjældende studerende fra Skolerne ind-

betalte, kan Direktionen heller ikke fra sin Side finde noget at erindre

mod den af Konsistorium foreslaaede Foranstaltning, hvorefter Anvisnin-

gerne, i Stedet for som hidtil at paategnes eller ledsages af Karakter-
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sedlerne , blot skulde ske ved Udfyldning af trykte , særlig dertil indrettede Okt. 14.

Blanketter.*)
(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium om Budgettet for Okt. 25.

det zoologiske Museum, i hvilken bl. a. udtales, at alle Udbetalinger, der

skulle afholdes af de Moltkeske Legatrenter, skulle ske paa Universitets-

kontoret efter Regninger, attesterede af Museets Forstander, og at disse

Attestationer tillige bor indeholde nøjagtig Oplysning om, til hvilken af de

bemeldte Legater vedkommende Konti Udgifterne bør henføres.**)

(Univ. Arkiv.)

1846.

Bekj. fra Konsistorium, indeholdende Regler angaaende Lektionskata- Marts 11.

logens Udgivelse og Indretning***).

Foranlediget ved et i sin Tid af et af Konsistoriums Medlemmer

fremsat Forslag til en hensigtsmæssigere Indretning og Udgivelse af Lek-

tionskatalogen, hvilket derefter har været afgivet til Behandling af en Komite,

hvis Betænkning har været fremlagt i Professorernes Forsamlingsværelse,

for at disse kunde fremsætte deres Bemærkninger ved samme, har Konsi-

storium vedtaget følgende Regler med Hensyn til Udgivelsesmaaden og Ind-

retningen af Lektionskatalogen.

I. Med Hensyn til Udgivelsesmaaden har man besluttet: at

Lektionskatalogens Udgivelse overdrages til en dertil valgt Professor, som

alene har at besørge Trykningen, saa at ingen anden i den Anledning er be-

føjet til at sætte sig i Forbindelse med Trykkeriet; at derfor samtlige Do-

centers Anmeldelser gjennem Dekanerne blive at indsende til ham; at han

bør være ansvarlig for, at Katalogen er udgivet senest respektive den 20

Okt. og 20 April, og at derfor Forelæsningsannoncerne til ham bør være

indgivne inden den 10 Okt. eller 10 April, efter hvilken Tids Forlob han ej

skal være forpligtet til at modtage nogen som helst Anmeldelse eller For-

andring.

II. Med Hensyn til Lektionskatalogens Indretning har man ved-

taget følgende Regler:

1. Hvad Formen angaar:

at Docenterne som hidtil ordnes efter Fakulteterne, saaledes at alle

fast ansatte Lærere først anføres i en Klasse efter deres Anciennetet, og

derefter som en særskilt Klasse Privatdocenterne saa vel som de, der uden

at være fast ansatte, paa Grund af et eller andet Forhold holde akademiske

Forelæsninger; at i Lighed hermed, som hidtil, Pastoralseminariets Forelæs-

ninger blive at sætte som en særegen Afdeling efter det thcologiske Fakul-

tets, samt at det polytekniske Instituts Forelæsninger, hvilke for Fremtiden

*) Selmers Aarb. f. 1845 8. 39-40.
**) Selmers Aarb. f. 181.") s. 1—5. Samme Regel er for Universitetsbibliothekets og

det mineralogiske Museums Vedkommende udtalt i tvende Skrivelser til Konsi-

storium af 19 April 1845.

***) Selmers Aarb. f. 1846 S. 39-40.
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Marts 11. ogsaa blive at indrykke i den latinske Katalog, sættes efter samtlige Uni-

versitetets;

at der til de fastansatte Læreres Navne ej føjes andre Titler end de,

der angive vedkommendes akademiske Embedsstilling og Grad, den første

ved Betegnelserne P. 0., P. E. og Lektor, i det filosofiske Fakultet endnu

med Tilføjelse af det Specialfag, hvori Vedkommende er ansat, den sidste

derved, at Dr., Lic. og Mag. sættes foran Docentens Navn, saafremt Graden

er erhvervet i det Fakultet, i hvilket han optræder som Docent, i det mod-

satte Tilfælde derimod bagefter, hvorimod det ej særlig bliver at tilkjende-

give, om Graden er erhvervet ved Kjøbenhavns eller ved et fremmed Uni-

versitet;

at ved de Lærere, der ej ere fast ansatte ved Universitetet, angives

deres Embedsstilling;

at Anmeldelsen af Forelæsningerne sker saaledes, at Docenternes

Navne sættes afsondrede og under samme i særskilte Afdelinger de af dem

anmeldte Publica, Privata og Privatissima, i den her anførte Orden, og be-

tegnede ved adskillende Tal; at al Brug af udmærkende Typer bortfalder, og

at i Maaden, hvorpaa Dage og Timer m. v. angives, Ensformighed i det

hele iagttages, hvad Timeangivelscrne i Særdeleshed angaar, saaledes at Timen

i den latinske Katalog kun angives ved et Tal, hvorimod Udfryksmaaden og

Stilen i Anmeldelserne overlades vedkommende Docent selv.

2. Hvad Indholdet angaar:

at de Forelæsninger, som af nogle blandt Universitetets Professorer

holdes for den polytekniske Læreanstalt, ej anmeldes under det filosofiske

Fakultet;

at der, foruden Anmeldelsen af Forelæsninger og øvelser, i Lektions-

katalogen gives Meddelelse om de literære og andre Hjælpemidler, f. Ex.

Bibliotheker, Museer o. s. v., hvilke Universitetet tilbyder, med Angivelse af

den Tid og Maade, paa hvilken de ere til Afbenyttelse for de studerende.

(Univ. Arkiv.)

Marts 17. Kons. Skr. til Sognepræsten ved Frue Kirke om Retten til at kon-

stituere ved Vakance i Klokkerembedet. *)

Da ved en indtruffen Vakance i Klokkerembedet ved Frue Kirke dennes fungerende

akademiske Værge midlertidig havde konstitueret en anden, gjorde Sognepræsten ved Frue

Kirke opmærksom paa, at Rrtten til at konstituere i Vakancerne formentlig maatte til-

komme ham som Klokkerens nærmeste Foresatte, hvilken Anskuelse han ogsaa fandt be-

styrket derved, at det ikke er Skoledirektionerne i Kjøbenhavn eller paa Landet, der kon-

stituere dem, som ved indtrædende Vakance skulle fungere som Skolelærere, skjont det

er denne Avtoritet, der i Regelen besætter Embederne, og det ligeledes, hvor Kaldsrettig-

heden til et Skolelærerembede tilfalder den storste Lodsejer eller Kirkepatronen, dog ikke

er denne, men Skolekommissionen eller sædvanlig dennes Formand Sognepræsten, som

udover Konstitutionsretten.

I denne Anledning tilskrev Konsistorium, ved at bifalde den af Værgen

trufne Foranstaltning, under 17 Marts Sognepræsten, at efter dets Formening

maa de paaberaabte Analogier allerede af den Grund anses som uafgjorende,

*) Selmers Aarb. f. 1846 S. 49.



239 1846.

at ogsaa Procurator templi — hvis Befalinger Klokkeren i Følge sin Be- Marts 17.

stalling skal adlyde i alt, hvad der vedkommer hans Embede — er Klokke-

rens »nærmeste Foresatte«. Konstitutionen har vel ikke ved anstillet Eftersyn

i Konsistoriums Arkiv med Hensyn til enhver af de til forskjellige Tider

stedfundne Vakancer i Klokkerembederne ved Frue og Trinitatis Kirker kunnet

finde Oplysning om, af hvem Konstitutionen i Vakancen har været meddelt,

hvorimod saadan Oplysning kun har været at finde med Hensyn til nogle

Tilfælde. Hvad disse Tilfælde angaar findes det nu, at Konstitutionen dels

har været meddelt af Konsistorium, dels af Procurator templi. Ligeledes

findes det, at det kgl. danske Kancelli, i Anledning af en Klage fra Præsterne

ved Trinitatis Kirke over den daværende Klokkers Embedsførelse, i Aaret

1807 har anmodet Universitets Direktionen om at paalægge Konsistorium

at beskikke Klokkeren en Medhjælper til paa eget Ansvar at forestaa Em-
bedet. Derimod har man ikke fundet Spor til, at Sognepræsterne ved nogen

af de to Kirker i noget Tilfælde har konstitueret nogen. Konsistorium rinder

saaledes ingen Anledning til at tage den gjorte Indsigelse til Følge. Skulde

det imidlertid af Sognepræstens Embedsprotokol eller paa anden Maade kunne

oplyses, at ogsaa Sognepræsten ved indtrufne Lejligheder har udøvet den

omhandlede Eet, er Konsistorium villigt til at tage Sagen under fornyet

Overvejelse.

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol. , hvorved efter Universitets Direktionens Indstilling April 29.

bifaldes,

at det under Direktionen bestaaende Kevisionskontor gives en saadan

Udvidelse , at sammes Chef, med Bistand af tvende Assistenter har dels at

revidere samtlige aarlige Regnskaber for alle under Direktionens Overbestyrelse

hørende Instituter og Stiftelser, dels at besørge den løbende Revision og at

deltage i Behandlingen af de Sager, som staa i nærmere Forbindelse med
Revisionen. *)

(Univ. Arkiv.)

Punkter, til Efterretning for tiltrædende Alumner paa Valkendorfs Maj 1.

Kollegium (fastsatte af Eforus):

3. En Gang om Aaret afleverer han en Afhandling eller Udarbejdelse

til Eforus, med mindre han paa anden Maade godtgjør sin akademiske Flid

for denne. 5. Ingen Alumnus kan rejse fra Byen for at blive længere

borte end 3 Dage, uden at have indhentet Efori Samtykke, med mindre det

er i Ferierne.

(Kollegiets Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvorved fastsættes, at Maj 16.

for Fremtiden Renterne af Meyers Legat til Universitetets anthropologiske Mu-
seum, der efter Fradrag af den Universitetet tilkommende lU % udgjøre 400
Rbdlr. 48 Sk. aarlig, deles lige mellem det anthropologiske Museums tvende Af-

delinger, nemlig det normal-anatomiske Museum og det pathologisk-anatomiske

*) Selmers Aarb. f. 184G S. 29.
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Maj 1G. Museum med 200 Rbdlr. 24 Sk. aarlig for hvert, mod at paa den anden

Side den Afgang i Indtægter, som det fysiologisk-zootomiske Museum, der

hidtil har oppebaaret det oven anførte samlede Beløb af 400 Rbdlr. 48 Sk.,

aarlig derved vilde lide, dækkes paa den Maade, at Universitetets Bidrag til dette

Museum, nemlig 699 Rbdlr. 48 Sk. udbetales det med 1100 Rbdlr., medens

Tilskuddet til de to anatomiske Museer, der hidtil har været opført med
resp. 1400 Rbdlr. og 500 Rbdlr., nedsættes til resp. 1199 Rbdlr. 72 Sk. og

299 Rdblr. 72 Sk., saaledes at disse Beløb ved Hjælp af de oven nævnte

Andele i Legatet udfyldes til de tidligere Summer. Og bliver det som Følge

heraf nødvendigt, at Bestemmelserne i Legatets Fundats opfyldes med Hen-

syn til begge de nævnte Afdelinger af det anthropologiske Museum.*)
(Univ. Arkiv.)

Maj 26. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det danske Kancelli, hvori samme

tilkjendegives, at Direktionen ikke har noget imod, at Boghandlere og Bog-

bindere, som for Fremtiden maatte meddeles Prædikat af Universitetsbog-

handlere eller Universitetsbogbindere, i Lighed med andre næringsdrivende

Borgere ansættes til at svare Næringsskat, hvorimod Kancelliet anmodes om
at drage Omsorg for, at der i Henseende til Universitetets Bogtrykkere ikke

sker nogen Forandring i de dem ved Reskr. 2 Sept. 1740 tillagte Rettig-

heder. **)

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Avg. 3. Kgl. Resol. , hvorved bestemmes, at Observator ved Kjøbenhavns

Universitets astronomiske Observatorium herefter ikke skal fast ansættes med
kongelig Bestalling, men indtil videre alene konstitueres af Konsistorium.

(Univ. Arkiv.)

Okt. 28. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at de paa den af Kjøbenhavns Magi-

strat indsendte Fortegnelse opførte Nærings- og Erhvervsgrene dels ere satte

i Næringsskat, dels for Fremtiden underkastes denne Forpligtelse, dog med

følgende Modifikationer og nærmere Bestemmelser: — — — — —
at Universitetsboghandlere og Universitetsbogbindere for Frem-

tiden sættes i Skat, hvorimod Universitetsbogtrykkere fritages med Hensyn

til, hvad de trykke for Universitetet — — —

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Nov. 21. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Kvæstor, hvorved bl. a. bestemmes,

at Skatteoppebørslerne for Universitetsgodset i Kjøbenhavns og Præstø Amter

fra 1. Jan. 1847 sker ved Amtsforvalterne, der derfor oppebære de anord-

nede Skriverpenge. ***)

(Kvæsturens Arkiv.)

*) Stimers Aarb. f. 1846 S. 59-61.

**) Selmers Aarb. f. 1846 S. 52-53.

***) Selmers Aarb. f. 1846 S. 75-77.
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Concl. cons. om Naadensaar vod Optionsboliger, bifaldet af Univ. Marts 17.

og Skole-Direkt., se 14 Juni 1847.
(Univ. Arkiv.)

Concl. cons., hvorved fastsættes, dels at Attesterne for akademisk Marts 17.

Flid herefter skulle meddeles paa det anordnede Skema, hvilket af enhver

Student bliver at forelægge de Professorer, af hvilke han begjærer Attest, og

som han erholder gratis udleveret hos den i Kommunitetsbygningen boende

Pedel, dels at der indrettos en alfabetisk ordnet Protokol, i hvilken alle

Udnævnelser, saa vel til Kommunitets- og Kegensbeneficiernc som til Uni-

versitetets øvrige Stipendier, dog med Undtagelse af Sygelegater, extraordinære

Gratialer og Legater under 10 Kdl. om Aaret, blive at indføre, med An-

givelse af Udnævnelsens Datum, hvilken Protokol, overensstemmende med

neden staaende Skema, bliver at fore af en af Pedellerne, der saa vel i hver

Juni og December Termin som ved hvert Kvartals Slutning og for Kommu-
nitetets og Regensens Vedkommende paa de Tider, da disse bortgives, har

at indhente de fornødne Oplysninger om Af- og Tilgangen hos de forskjel-

lige Eforer og andre vedkommende, ligesom han, hver Gang nogen, der nyder

et Stipendium, ved en Examen faar Non contemnendus til Hovedkarakter,

derom har at meddele vedkommende Eforus Underretning.*)

Skemaet for Flidsattesten er følgende:

Semester.
Forelæsninger

og Øvelser.

ugentlige

Timer.
Bemærkning. Docentens Navn.

Skemaet for Stipendieprotokollen:

Stipendiarii. Stipendier. Belob. Varighed. Udnævnt. Bemærkninger.

Kgl. Resol., hvorved fastsættes: Maj 14.

1) at den i Kommunitetsbygningen værende Professorbolig, som for

Tiden bebos af Etatsr. Sibbern , skal herefter være Embedsbolig for Pro-

fessoren i Zoologi, dog at de tvende Værelser i samme, som ere nærmest

ved Krystalgaden , fratages for at indrettes til Avditorium for zoologiske

Forelæsninger, og at Universitetet forbeholdes Eet til, uden noget Vederlag

til Boligens Besidder, at disponere over den dertil nu horende Gaardsplads

og Udhuse, saa snart det findes ønskeligt at anvende disse til Museets Be-

nyttelse, samt ligeledes over Haven ved en fremtidig Bebyggelse af Univer-

sitetets Grund mod Krystalgaden; 2) at der for Besiddelsen af bemeldte

Professorbolig i Henseende til Skattebyrde og Vedligeholdelscspligt skal

gjældc de selvsamme Regler, som ved kgl. Kesol. af 22 Jan. 1841 ere fore-

skrevne i Henseende til den mineralogiskc Professors Embedsbolig; 3) at

Aarb. L IS 17 S. 77.

Nonner 1*. Univ. 11. 31
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Maj 14. der i de oven nævnte tvende Værelser, overensstemmende med det fremlagte

Overslag, bliver at indrette et zoologisk Avditorium for en Bekostning af

indtil 815 Rbdlr. 34 Sk., at udredes af Universitetets forventede Overskud

for indeværende Aar; 4) at der i Stedet for den her omhandlede Professor-

bolig bliver at oprette en ny, syvende Huslejeportion, hvilken bestemmes til

samme Størrelse , nemlig 400 Rbdlr., og i øvrigt undergives de samme
Regler som de øvrige ved Universitetets Normalreglement hidtil bestemte

sex Huslejeportioner; 5) at der foruden den nævnte Huslejeportion, der bliver

at tillægge Etatsr. Sibbern som Vederlag for Fratrædelsen i næstkommende

Efteraar af hans hidtil hafte Bolig, end videre bliver at tilstaa ham en

Tillægsgodtgj orelse, saa længe han forbliver i Besiddelse af Huslejeportionen,

af 150 Rbdlr. aarlig, at udredes af Universitetets Reservefonds disponible

Renter, hvorhos der end videre maa udbetales Etatsr. Sibbern engang for alle

som Flytningshjælp 50 Rbdlr. af Universitetets Kasse.*)
(Univ. Arkiv.)

Maj 18. Bekj. fra Univ. og Skole-Direkt. (Resol. 14 Maj) ang. nogle For-

andringer ved den theologiske Embedsexamen.**)

Kongen har resolveret : at ved Afholdelsen af den theologiske Embeds-

examen for Fremtiden følgende Regler blive at iagttage: §1. Gjenstandene

for den theologiske Exainen ere: a) det gamle Testamente, b) det nye

Testamente, c) Dogmatik, d) den kristelige Moral, e) Kirkehistorie, med de

under disse Hovedafdelinger henhørende specielle Discipliner. § 2. Ved

den skriftlige Examen gives ligesom hidtil sex Opgaver, nemlig en i hver af

de oven nævnte Hovedafdelinger, og en henhørende til en af de specielle

Discipliner. Opgaven i det nye Testamente er exegetisk, hvorimod Opgaven

i det gamle Testamente kan være enten exegetisk elier en Opgave i en af

de til det gamle Testamente henhorende Discipliner. § 3. Saa vel den

skriftlige som mundtlige Examen afholdes i det danske Sprog, alene med

den Undtagelse, at den ene af de skriftlige Opgaver, som Fakultetet dertil

finder mest egnet, skal besvares paa Latin, ligesom ogsaa med den exegetiske

Prøve bliver at forbinde en latinsk Oversættelse af det eller de Afsnit af den

hellige Skrift, som dertil opgives. § 4. Examinationen i enhver af de oven

nævnte fem Hovedafdelinger skal fra Begyndelsen til Slutningen overværes af

et af Fakultetets Medlemmer og af en af Kjøbenhavns Gejstlighed, hvilke

tvende Censorer tillige med Examinator, umiddelbart efter at Examinationen

er tilendebragt, have i Forening at meddele en Specialkarakter for Udfaldet

af saa vel den skriftlige som mundtlige Prøve i den hele Hovedafdeling med
derunder henhørende Discipliner. Denne Specialkarakter nedskrives strax i

Protokollen. § 5. Saa vel Special- som Hovedkaraktererne ere de hidtil

brugelige tre: Laudabilis, Haud illaudabilis, Non contemnendus, af hvilke

dog den anden gives tvende Grader, som betegnes med Tillægene primi og

secundi gradus. Hovedkarakteren Laudabilis kan ved fortrinlig bevist viden-

skabelig Dygtighed forøges med Tillæg af: et quidem egregie. Hovedkarak-

*) Selmers Aarb. f. 1847 S. 54-58.

**) Selmers Aarb. f. 1847 S. 29-47.
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teren uddrages af de fem Specialkarakterer efter de Kegler, som af Maj 18.

Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler blive approberede efter nær-

mere derom af det theologiske Fakultet indgivet Forslag.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Bekj. fra Univ. og Skole-Direkt. (Resol. 14 Maj) ang. en Indskrænk- Maj 18.

ning i den de studerende hidtil indrommede Frihed til gjentagne Gange at

indstille sig til Embedsexamina.

Kongen har resolveret: at naar nogen studerende har indstillet sig til

nogen af de Embedsexamina, som nu ere eller herefter maatte vorde anord-

nede ved Universitetet, skal det, hvad enten han har fuldendt Examen, eller

han blot har paabegyndt den skriftlige Examen, ikke være ham tilladt atter

at indstille sig til den samme Embedsexamen forend efter et Aars Forlob,

hvilken Regel dog ikke skal gjælde om de til de respektive Examina hen-

horende praktiske Prøver, eller om den juridiske Examen for ustuderede.*)

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Kons. Skr. til Univ. og Skole-Direkt., i hvilken bl. a. udtales, at Maj 29.

Adgangen til at optere Friboliger og Huslejeportioner, efter de i saa Hen-

seende gjældende Regler, er nægtet enhver, som andetsteds fra enten nyder

Fribolig in natura eller Husleje, saa længe han forbliver i den Stilling, med
hvilken et saadant Emolument er forbundet, og at det er en i Sagens

Natur grundet Regel, der udtrykkelig er sanktioneret ved kgl. Resol. 18 April

1817 og Univ. Direkt.-Skr. 19 Marts 1823, at de Pengeemolumenter, som

træde i Stedet for Friboliger in natura, blive at behandle efter samme
Retsregler som Boligerne selv.**)

(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes Juni 14.

den af dette fattede Beslutning, at for Fremtiden Naadensaaret ved de Fri-

boliger, som ere Gjenstand for Option af Consistoriales, regnes fra vedkom-

mende Professors Dødsdag olier Afgang fra Embedet indtil den anden der-

efter indfaldende ordinære Flyttetid, uden Hensyn til den Fors kj el, som i

Constitutio laudabilis de residentiis af 7 Juni 1679 § 10 er gjort mellem en

Professors Enke eller Børn og hans andre Arvinger, dog saaledes, at de

nærværende Besiddere af Friboliger forbeholdes Ret for dem eller deres efter-

ladte til at nyde Naadensaaret efter de hidtil gjældende Regler. Saa skulle

og de Consistoriales tillagte Huslejeportioner for Fremtiden være forbundet

med Naadensaar , efter samme Regel, som af Konsistorium er vedtaget med
Hensyn til Friboligerne.***)

(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det theologiske Fakultet om juni 22.

Protokolførelsen ved den theologiske Embedsexamen.

*) Selmers Aarb. f. 1847 S. 49-52.
**) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 289 ff.

***) Selmers Aarb. f. 1847 S. 71— 7f».
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Juni 22. I en Indstilling til Direktionen havde Fakultetet udtalt, at i Følge Bekj. 18 Maj

1847, hvorefter Censureringen slutter sig umiddelbart til Examinationen ved enhver en-

kelt Hovedafdeling bortfaldt formentlig al Grund til den hidtil brugelige Protokolførelse,

som var beregnet paa at lette for Censorerne en Rekapitulation af den hidtil mangeleddede

Examination, hvis forskjellige Dele skulde paa engang sammenfattes til en Generalcensur.

Fakultetet fandt saa meget mere Anledning til at ønske denne Foranstaltning hævet, som
en saadan Protokolforelse, der fulgte Professorernes Examination, Dag for Dag afgav et

meget praktisk Middel til at konstruere en Manuduktionsmethode, særlig afpasset efter

Examens Form og Maade.

Direktionen har imidlertid tilkjendegivet Fakultetet, at den ikke kan

give sit Samtykke til, at den lovbefalede Protokolførelse ved den theologiske

Embedsexamen (se Frd. 1 Avg. 1707 § 1), der ikke ved den nye Anordning

udtrykkelig er hævet, skulde bortfalde.

(Univ. Arkiv.)

Juni 26. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det theologiske Fakultet, hvorved

bifaldes, at efterstaaende Kegler for Hovedkarakterernes Uddragelse af Special-

karaktererne ved den theologiske Embedsexamen blive at følge, dog kun

foreløbig, saaledes at, saafremt Erfaringen maatte synes at gjøre nogen

Modifikation nødvendig derom af Fakultetet vil blive at gjøre nærmere Ind-

beretning og Forslag*).

1) Til Opnaaelse af Hovedkarakteren Laudabilis udfordres i Special-

karakterer i det mindste 3 Laud. og at ingen af de øvrige Karakterer

er under Haud illaud. l mi gr., eller og 4 Laud. og 1 Haud illaud. 2 di
gr.,

dog saaledes, at 3 Laud. give til Hovedkarakter Haud illaud. l mi gr., der-

som de tvende Haud illaud. begge ere givne for det nye Testamentes Exegese

og Dogmatiken. 2) Til Opnaaelse af Udmærkelsen Laudabilis et quidem

egregie udfordres, at ingen af de fem Specialkarakterer er under Laud., og

at i det mindste de tre af disse have ved Censureringen erholdt det nævnte

Tillæg. 3) Til Opnaaelse af Hovedkarakteren Haud illaudabilis primi gradus

udfordres 3 Haud illaud. lmi gr., og at ingen af de øvrige Karakterer er

under Haud illaud. 2 di gr., dog saaledes, at, dersom tvende Haud illaud.

2 di gr. ere givne for det nye Testamentes Exegese og for Dogmatiken, ud-

fordres i de andre Fag tvende Laud. Med 3 Haud illaud. 2di gr. kan

ogsaa opnaas Karakteren Haud illaud. lmi gr., naar de to andre Karakterer

ere Laud., og af disse det ene er givet enten for det nye Testamentes

Exegese eller for Dogmatik. 4) Til Opnaaelse af Hovedkarakteren Haud

illaudabilis 2 di gr. udfordres i det mindste 4 Haud. illaud. 2di gr. og 1

Non cont, eller — ved tvende Non cont., som dog ikke maa være givne

for det nye Testamentes Exegese og Dogmatik, jfr. Nr. 5 — at de tre

øvrige Karakterer ere over Haud illaud. 2 di gr. 5) Hovedkarakteren Non

contemnendus fremkommer ved to Non cont., naar et Haud illaud. 2di gr.

kommer til, og i alle Tilfælde, naar de to Non cont. ere givne for det nye

Testamentes Exegese og Dogmatik, — ligeledes i hvert Tilfælde, hvor et

Nul er givet, for saa vidt som dette ikke udelukker fra Hovedkarakter; jfr.

*) Selmers Aarb. f. 1847 S. 47-49.
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Nr. 6. 6) Examens Udfald udelukker fra Hovedkarakter, naar enten et Juni 26.

Nul er givet i det nye Testamentes Exegese eller i Dogmatik, samt i ethvert

andet Fag, naar et Non cont. kommer til, fromdeles ved 4 Non cont., eller

ved 3 , naar de to af disse ere givne i det nye Testamentes Exegese og

Dogmatik.
(Univ. Arkiv.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det theologiske Fakultet om Pro- Sept. 11.

tokolforelsen ved den theologiske Embedsexamen.

Under 30 Avg. 1847 gjentog Fakultetet sin Indstilling om Afskaffelsen af Proto-

kolforelsen ved den theologiske Embedsexamen*). Det udtalte, at det ved at fremsætte

dette Onske ikke havde overset, at den omhandlede Protokolførelse var lovbefalet, saa-

ledes ogsaa i Univ. Fund. af 1788 Kap. IV § 7. Men det gik ud fra, at denne Foran-

anstaltning var naturlig knyttet til den ældre, nu ophævede Indretning af Examina, hvor-

efter »ikke enhver Examinator skal give en besynderlig Karakter for sit Fag, men

Kandidatens Fremgang og Duelighed i enhver Del af Videnskaberne skal, efter de be-

svarede skriftlige og mundtlige Sporgsmaal, af alle bedømmes, og efter de fleste Stemmer

ham tillægges en almindelig Hovedkarakter* (Univ. Fund. Kap. IV § 6). Fakultetet ansaa

derfor fremdeles en Protokolførelse om Examinatorernes Spøtgsmaal og Examinandernes

Svar efter den nuværende Examensforni for aldeles unyttig og ønskede, at den maatte af-

skaffes, eftersom Tilstedeværelsen af den protokolforende Kandidat, der ordentligvis, navn-

lig som Manuduktor, stod i personligt Forhold til de yngre studerende, ikke kunde andet

end være til Besvær baade ved Examinationen og ved Censuren. For saa vidt en kgl.

Resolution skulde agtes fornøden hertil androg det om Direktionens Medvirkning i saa

Henseende.

Direktionen har imidlertid tilskrevet Fakultetet, at en saa vigtig og

betydningsfuld Akt som en Embedsexamen ikke bor savne det avtentiske

Vidnesbyrd om, hvorledes den er foretaget, som erholdes ved Protokolførelsen,

ligesom ogsaa Protokollen kan tjene til Vejledning ved opstaaet Menings-

forskjellighed mellem Examinator og Censorer, og at det i Særdeleshed, naar

en saadan Foranstaltning engang er indført og i saa lang Tid har bestaaet,

ikke vil være uden Betænkelighed at ophæve samme, dersom ikke meget

vægtige Grunde byde det. For saa vidt Fakultetet i denne Henseende har

paaberaabt sig, at Tilstedeværelsen af den protokolførende Kandidat, der

ordentligvis, navnlig som Manuduktor, staar i personligt Forhold til de

yngre studerende, ikke kan andet end være til Besvær baade ved Examina-

tionen og ved Censuren, skjønner Direktionen ikke, hvorledes det, hvad

Examinationen angaar, skulde kunne genere mere, at en saadan Mand er

tilstede som Protokolfører, end at han befinder sig blandt Tilhorerne, hvor-

fra han dog ikke kan udelukkes, og for saa vidt der, for at bestemme

Specialkarakteren, maatte være Anledning til nogen Ventilation mellem

Examinator og Censorer, som de Examinationen overværende Tilhørere ikke

kunne have noget Krav paa at komme til Kundskab om, ses ikke, at det

kan have noget mod sig, at Protokolføreren ligeledes fjærnes derfra. Direk-

tionen skjønner saaledes ikke, at der kan være tilstrækkelig Anledning til at

andrage paa den nu bestaaende Protokolførelses Ophævelse.
(Univ. Arkiv.)

*) 8e under UDir. Skr. 22 Juni 1817.
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Sept. 15. Concl. cons., at den hidtil bcstaaende Forskjel mellom første og

anden Pedels Embeder hæves.*)
(Acta cons.)

Sept. 17. Kgl. Resol., hvorved det tillades, at for denne Gang tvende Pris-

medailler uddeles for de indsendte 2 Besvarelser af den for Aaret 1846—47,

af Universitetet udsatte Opgave i Lovkyndigheden, forudsat at begge For-

fattere befindes at være berettigede til at konkurrere i Følge de ved kgl.

Resol. 17 Maj 1791 bestemte Regler.**)

Okt. 15. Kgl. Resol., hvorved det tillades,

1) at de hidtil Underbetjenten paa Regensen paahvilende Forretninger

henlægges til Regensportneren, saaledes at der derefter tillægges denne i

aarlig Lon, hvad der har været tilstaaet den sidst afdøde Underbetjent,

nemlig 250 Rbdlr. foruden Kostpenge, 60 Rbdlr. til Karlen og 50 Rbdlr. til

en Kone samt Emolument af 8 Favne Brænde, mod at han derfor besørger

Rengjøringen , samt daglig Morgen og Aften forsyner Alumnerne med kogt

Vand og Gløder; 2) at den for Karlen normerede Løn af 60 Rbdlr. for-

højes med 20 Rbdlr. til i alt 80 Rbdlr. aarlig; 3) at den nuværende Port-

nerbolig udvidps ved Hjælp af de to Alumneværelser Nr. 3 og 4 i 4de Gang,

og den forrige Underbetjentlejlighed omdannes til to Opholdsværelser og et

Soveværelser for tvende Alumner, saaledes at den dertil medgaaende Be-

kostning af i alt indtil 800 Rbdlr. udredes af den paa Kommunitetets Budget

for indeværende Aar under 13de Post reserverede Sum af 1500 Rbdlr. til

extraordinære Udgifter.
(Selmers Aarb. f. 1847 S. 76-77.)

Nov. 13. Bekj. fra Univ. og Skole-Direkt. (Resol. 5 Nov.) om, at Kongen

har bestemt: at saa vel den mundtlige som skriftlige Prøve i den romerske

Ret ved den fuldstændige juridiske Examen, i Stedet for som hidtil i Over-

ensstemmelse med Frd. 30 Dec. 1839 § 8 at afholdes paa Latin, herefter bliver

at anstille paa Dansk.
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Nov. 20. Kons. Skr. til Konsistoriet for Universitetet i Kiel om Immatriku-

lation ved Kjøbenhavns Universitet af fremmede studerende.***)

I Skrivelse af 4. Sept. 1847 underrettede Konsistoriet for Universitetet i Kiel det

herværende Konsistorium om, at Stud. N. N. fra Flensborg for nogle Dage siden, efter at

have stiftet megen Gjæld og uden at have indlost sit beslaglagte Testimonium morum,

havde forladt det derværende Universitet for at fortsætte sine Studier i Kjøbenhavn. For

Sædeligheds og Ordens Opretholdelses Skyld ved Universitetet maatte Konsistorium ind-

stændig onske, at en saa dadelværdig Opførsel af en studerende ikke hengik ustraffet, og

saa det hensigtsmæssigste Middel til at forebygge lignende Adfærd i Fremtiden i stræng

Overholdelse af den ved samtlige tyske Universiteter gjældende Grundsætning, at stu-

derende kun optages, naar de fremvise behørige Vidnesbyrd fra det sidst besøgte Univer-

sitet, Da Konsistoriet imidlertid ikke vidste, hvorvidt denne Grundsætning ogsaa aner-

*) Selmers Aarb. f. 1847 S. 75.

**) Selmers Aarb. f. 1847 S. 78.

***) Selmers Aarb. f. 1847 S. 75-76.



247 1847.

kjendes ved det kjobenhavnske Universitet, udtalte det for dette særegne Tilfælde og for Nov. 20.

Fremtiden det Onske, at bemeldte studerende og overhovedet studerende, der ankomme

fra Kiel, maatte nægtes Optagelse ved Universitetet her, indtil de derfra have tilvejebragt

det sædvanlige Testimonium inorum.

I denne Anledning har det herværende Konsistorium meddelt, at efter

de gj ældende Regler skal vel enhver ved Kiels eller et andet Universitet

regeleret Student, der maatte melde sig her til Antagelse, strax afvises, men

at nogen almindelig Bestemmelse i den antydede Retning ikke haves, og at

man saaledes f. Ex. ikke ser sig i Stand til at tage noget Hensyn til, om

en, der i øvrigt kan vente Immatrikulation, har efterladt sig Gjæld ved et

tidligere besøgt Universitet.
(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Univ. og Skole-Direkt. i hvilken bl. a. udtales , at Dec. 21.

Reglerne for Nydelsen af Optionsboliger og Huslejeportioner paa en ganske

særegen Maade er overladt til Konsistoriums saa at sige avtonomiske

Ordning.*) (Univ. Arkiv.)

1848.

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium , hvorved bifaldes, Jan
-
l&

at den ved Normalreglement 13 Novbr. 1844 § 4 til samtlige de med

Universitetet forbundne videnskabelige Samlingers og Instituters Offentlig-

hed bestemte Sum af 200 Rbdlr. maa fra 1 Januar 1848 at regne og indtil

videre fordeles saaledes, at der aarlig tillægges: det zootomisk-fysiologiske

Museum 50 Rbdlr., det zoologiske Museum 50 Rbdlr., det normal-anato-

miske Museum 40 Rbdlr., det pathologisk-anatomiske Museum 30 Rbdlr. og

det mineralogiske Museum 30 Rbdlr.**)
(Univ. Arkiv.)

Reglement for Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet ved Kjø- Febr. 11.

benhavns Universitet.***)

Efter at det har været Kongen foredraget, hvorledes de ved Regi.

30 Juli 1818 fastsatte Bestemmelser angaaende Uddelingen af de til Under-

støttelse for trængende og værdige studerende ved Kjøbenhavns Universitet

bestemte Kommunitets- og Regensbeneficier i flere Henseender behøve For-

andringer, for efter de senere indtraadte Forhold paa en virksommere og

mere tidssvarende Maade at fyldestgjøre det velgjørende øjemed, hvori disse

Beneficier ere oprettede og doterede, og efter at Kongen har ladet sig de

dertil sigtende Forslag foredrage, vil Han have Regi. 30. Juli 1818 ophævet,

og derimod herved have approberet følgende Reglement for bemeldte Sti-

pendier. § 1. Den ved Regi. 30 Juli 1818 bestemte Inddeling af Kommu-
nitetsstipendiet i 3 forskjellige Grader bortfalder, og skal fra 1 Januar 1848

at regne Kommunitetsstipendiet for samtlige Alumner, saa vel de privilegerede

som de ordinære, være lige stort, nemlig 8 Rbdlr. maanedlig; dog at denne

1>> \>temmelse ingen Indflydelse har paa dem, som allerede ere i Besiddelse

*) bindes Medd. f. 1849-50 S. 21)1 ff.

**) Lindes Medd. f. 1849-50 S. 710-17.
***) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 829-38.
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Febr. 11. af Stipendier til et bajere Beløb. § 2. Antallet af Stipendieportioner, eller

af de enkelte Understøttelser af Kommunitetet, fastsættes til 120, heri ind-

befattede samtlige privilegerede Stipendiepladser, dog saaledes at, dersom

Antallet af de i § 4 nævnte privilegerede Stipendiater nogen Sinde skulde paa

engang overstige 20, skal der gives Adgang til saa mange flere ordinære

Stipendieportioner, som der ere flere end 20 privilegerede Stipendiater, saa

at Antallet af de ordinære Kommunitetsstipendier, som kunne søges, ingen

Sinde bliver mindre end 100. Overgangen fra det nuværende Antal af 130

Portioner til det saaledes fastsatte Antal af 120 skal ske saaledes, at ved

liver af de tvende Uddelinger i Aaret 1848 skulle 5 Pladser inddrages.

§ 3. Adgangen til at søge det ordinære Kommunitetsstipendium har en-

hver studerende, der, efter at have underkastet sig enten den nu bestaaende

Examen artium ved Universitetet, eller den fuldstændige Afgangsexamen ved

de udvidede lærde Skoler, eller den ved kgl. Resol. 20 Novbr. 1833 (Bekj.

20 Dec.) anordnede Præliminærexamen for studerende fra fremmede Univer-

siteter, er inskriberet som akademisk Borger ved Kjøbenhavns Universitet,

under følgende Betingelser: 1) at han i Følge Lovgivningen har Indfødtes

Ret; 2) at han har studeret et Aar ved Universitetet og til de fastsatte

Tider underkastet sig den hidtil bestaaende anden Examens tvende Prøver,

for saa vidt Forpligtelsen til at underkaste sig denne Examen endnu for ham

er gjældende, og forudsat, at han ved disse Examiners Udfald, samt for

øvrigt efter de Regler, som nærmere af Stipendiebestyrelsen vedtages og be-

stemmes, behørig godtgjør at have anvendt sin Tid paa en rosværdig Maade

til sine Studeringers Fremme. Dog skal Stipendiet ogsaa kunne tildeles den,

der senere end lovbefalet har underkastet sig anden Examen, naar det godt-

gjores, at saadant har haft sin Grund i Sygdom eller andet for gyldigt er-

kjendt Forfald. Under særdeles anbefalende Omstændigheder skal det være

tilladt at uddele Stipendiet til studerende i deres første akademiske Aar,

eller endog strax efter deres Inskription, under Forudsætning af, at de ved

Examen artium eller Afgangsexamen eller ved den oven nævnte Præliminær-

examen have opnaaet bedste Karakter; 3) at han tilvejebringer antagelige

Trangsattester, der fremdeles bør være affattede i den foreskrevne Form.

§ 4. Privilegerede til at nyde Kommunitetsstipendiet ere følgende stu-

derende: *) alle islandske studerende, hvilke, naar de ankomme til Univer-

sitetet umiddelbart efter at have i Reykjavik Skole underkastet sig og be-

staaet den der saa vel for Skolens egne Disciple som for Privatdimissi fore-

skrevne Afgangsexamen, have, uden Hensyn til, hvilket Embedsstudium de

vælge, Ret til strax efter deres Inskription at nyde baade Kommunitet og

Regens, og det hvad enten de ere Sønner af indfødte Islændere, eller af

andre paa Island bosatte danske Undersaatter, hvilke vedblive at have Op-

hold paa Island eller der ved Døden ere afgaaede. Saafremt Sønner af

Islændere maatte blive nedsendte til Danmark for her i en lærd Skole at

modtage Forberedelse til Universitetet, skal dem fremdeles være forundt Ret

til strax efter Inskriptionen som akademiske Borgere at nyde Kommunitet og

Regens, dog kun under den Betingelse, at de ved Examen artium eller Af-

gangsexamen have opnaaet Laudabilis eller første Karakter; 2
) alle færøiske

eller grønlandske studerende, hvad enten de ere Sønner af kongelige Embeds-
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mænd eller andre danske Undersaatter paa Færøerne eller i Grønland, skulle, Febr. 11.

saa vel naar de ere dimitterede til Universitetet umiddelbart fra disse Lande,

som naar de ere ncdsendte til Danmark for her i en lærd Skole at modtage

Undervisning, og i dette Tilfælde til Examen artium eller Afgangsexamen

have opnaaet bedste Karakter, være berettigede til strax efter deres Imma-

trikulation at nyde Kommunitet og Regens, under Forudsætning af, at deres

Forældre vedblive at have Ophold i hine Lande eller der ved Døden ere

afgaaede; 3
) tvende af de studerende, som aarlig hidkomme til Univer-

sitetet fra Frederiksborg lærde Skole, skulle fremdeles, under Forudsætning

af, at de ved Examen artium eller Afgangsexamen have opnaaet Laudabilis

eller første Karakter, ligeledes være berettigede til strax at nyde Kommunitet

og Regens. § 5. Enhver, som har erholdt Kommunitetsstipendiet, kan

vedblive at nyde det i fire Aar, for saa vidt han ikke, ved at forlade eller for-

somme sine Universitetsstudier, eller ved usædelig Vandel, dertil gjor sig

uværdig, og hans Trang til Stipendiet ikke forinden skulde ophøre, om
hvilket alt Stipendiaterne ere pligtige engang hvert Aar at tilvejebringe

Vidnesbyrd paa den Maade og i den Form, som Bestyrelsen nærmere fore-

skriver. Ligesaa skulle og de Stipendiater, der ere pligtige til at underkaste

sig den nuværende anden Examen, strax miste Stipendiet, naar de inden den

foreskrevne Tid af respektive et halvt Aar og et Aar enten aldeles ikke have

underkastet sig anden Examens filologiske og filosofiske Prøve, eller for disse

Prøver ikke erholde i det mindste Hovedkarakteren Haud illaudabilis. De

her bestemte fire Aar regnes for dem, der ere pligtige til at underkaste sig

anden Examen, fra den Tid, denne paa foreskrevne Maade er absolveret, men

for alle andre fra den Tid, Stipendiet blev meddelt; dog saaledes, at ingen

kan oppebære Stipendiet længere end til den 1 Maj eller 1 Nov., som

følger nærmest efter at han har absolveret Embedsexamen. § 6. Stipendiet

tildeles tvende Gange hvert Aar, saa at det bevilgede Stipendium kan tage

sin Begyndelse enten 1 Nov. eller 1 Maj, hvorimod Udbetalingen af de

bevilgede Stipendier foretages af Regensprovsten paa samme Maade som

hidtil ved Udgangen af hver Maaned. § 7. Enhver, der vil ansøge om
Kommunitetsstipendiet, eller der formener som privilegeret dertil at have

Adkomst, har derom til Regensprovsten at indlevere sit skriftlige Andragende,

ledsaget af de Vidnesbyrd og Bevisligheder, som af Bestyrelsen ere eller blive

foreskrevne for at give Vished om, hvorvidt de bestemte Betingelser for at

opnaa Beneficiet ere tilstede. Samtlige disse Andragender maa inden den af

Bestyrelsen dertil bestemte Tid være indleverede til Regensprovsten, som

paaagter, at alle foreskrevne Oplysninger og Vidnesbyrd ere meddelte og

vedlagte, eller i manglende Fald derom paaminder de paagjældende , og der-

efter med de Bemærkninger, hvortil han finder Anledning, indsender dem til

den i § 13 nævnte Bestyrelseskomite. § 8. De hver Gang ledige Pladser

besættes først med de privilegerede, som maatte have meldt sig og behørig

godtgjort deres Adkomst, og i øvrigt maa blandt samtlige Ansøgere Evner og

Flid, sædeligt Forhold og Trang bestemme Valget. § 9. Det Beneficium af

fri Bolig paa Regensen og det dermed forbundne Regensstipendium, hvilket fra

1 Jan. 1848 forhøjes fra dets nu bestemte Beløb af 10 Rbmark til 2 Rbdlr. om
M.ianeden, skal stedse være forbundet med Kommunitetsstipendiet, saa at

Normer f. Univ. II.
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Febr. 11. Kommunitctsalumnerne enten erholde Regensen i Forbindelse med Kommu-
nitetsstipendiet, naar dotte tildeles dem, eller, for saa vidt dette af Mangel

paa Plads ikke kan ske, senere dertil oprykke, efterhaanden som Pladser paa

Regensen blive ledige, og beholde da Regensen ikkun saa længe de nyde

Kommunitetet. I øvrigt blive med Hensyn til Adgangen til Regensbeneficiet,

saa vel for de privilegerede som for de øvrige studerende, Betingelserne,

hvorunder det kan beholdes, og Maaden, hvorpaa det søges, de samme
Regler at iagttage, som for Kommunitetsstipendiet i det foregaaende ere

fastsatte. § 10. Af Kommunitetets Kasse maa anvendes et Beløb af indtil

200 Rbdlr. aarlig til syge Regensalumners Kur og Pleje paa Hospitalet. Og
skal den hidtil stedfundne Indeholdelse af Kommunitetsstipendiet for saa-

danne syge Alumner falde bort. § 11. Den i Regi. 30 Juli 181* § 12

meddelte Tilladelse til hvert Halvaar at uddele Gratialer af 20 Rbdlr. til

saadanne studerende, som ved den sædvanlige Uddeling have maattet forbi-

gaas, forandres derhen, at det skal være tilladt, af Kommunitetets Kasse at

uddele saadanne extraordinære Understøttelser fra 10 til 30 Rbdlr., som der

i Aarets Løb paa Grund af særegne Omstændigheder maatte være Anledning

til at bevilge trængende saa vel Kommunitetsalumner som andre studerende;

dog at det hele Beløb, som hertil anvendes, ingen Sinde maa overstige 500

Rbdlr. om Aaret. § 12. Af Kommunitetets Midler normeres fremdeles et

Beløb af 500 Rbdlr. aarlig, hvoraf kunne bevilges extraordinære Under-

støttelser paa 100 Rbdlr., hver Gang for et Aar, til saadanne Kandidater,

der have givet fortrinligt Haab om videre Fremgang i Videnskaberne, naar

de tillige findes trængende. § 13. Den umiddelbare Bestyrelse af Kom-
munitetets og Regensens Stipendievæsen udøves af en permanent Besty-

relseskomite af 3 Professores consistoriales, af hvilke to skulle være af det

theologiske, og en af det juridiske Fakultet. Medlemmerne udnævnes ved

Valg af Konsistorium paa 5 Aar, efter hvis Udløb de atter kunne gjenvælges,

dog at de to theologiske Professorer, som forhen have været Medlemmer af

Kommunitetsbestyrelsen , saa længe denne var hos det theologiske Fakultet,

vedblive som Medlemmer af Bestyrelseskomiteen for deres Embedstid, saa-

fremt de ønske det. Bestyrelseskomiteen har i Almindelighed at varetage de

Kommunitetets og Regensens Stipendievæsen vedkommende Anliggender, samt

at føre Tilsyn med Stipendiaterne, og navnlig omhyggelig at vaage over, at

ingen vedbliver at nyde Stipendiet, som dertil maatte vise sig uværdig. Det

tilkommer den saaledes: at bevilge Kommunitets- og Regensstipendiet i

Overensstemmelse med de i det foregaaende foreskrevne Regler; at inde-

holde et Kommunitetsstipendium indtil videre og at standse dets Udbetaling,

for saa vidt det er bundet til visse Betingelser, som ikke opfyldes; at be-

vilge de i §§ 10 og 11 bestemte extraordinære Understøttelser. Hvert af

Komiteens Medlemmer tillægges en aarlig Godtgjørelse af 100 Rbdlr., lige-

som der tilstaas Komiteen 50 Rbdlr. om Aaret til at lønne et Bud, saa og

Komiteen i Forening med Regensprovsten 30 Rbdlr. aarlig til at besørge det

ved Stipendiebestyrelsen forekommende Skriveri, alt af Kommunitetets Kasse.

§ 14. Den overordnede Bestyrelse af Kommunitets- og Regens-Stipendie-

væsenet udøves af Konsistorium, til hvilket saaledes Bestyrelseskomiteen

har at henvende sig med alle Indberetninger, Forestillinger og Andragender,
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som vodkomme Stipendievæsonet, for at disse ved Konsistoriums Beslutninger Febr. 11,

kunne finde deres endelige Afgjørelse, for saa vidt de ikke maatte være at

indstille til Direktionen for Universitetet, hvilket navnlig bor finde Sted i

alle Anliggender, som gaa ud paa Forandringer i eller Afvigelser fra de i

dette Reglement indeholdte Forskrifter. Konsistorium tilkommer det: at be-

vilge de studerende den i § 3 omhandlede Dispensation fra Forpligtelsen til

inden en vis bestemt Tid at underkaste sig anden Examen som Betingelse

for at opnaa Stipendiet; at forlænge den for Stipendiets Nydelse lovbestemte

længste Tid af 4 Aar endnu et halvt Aar, naar særdeles Omstændigheder

derfor maatte tale; at fratage saa vel en privilegeret som ordinær Stipendiat

det ham forundte Stipendium, naar han dertil har vist sig uværdig, eller

naar hans Trang dertil maatte ophore; at bevilge de i § 12 for Kandidater

bestemte særdeles Understøttelser. § 15. De aarlige Bidrag til Lønninger,

som hidtil af Kommunitetets Kasse ere udbetalte til gejstlige Embedsmænd

ved Trinitatis Kirke, ligesom ogsaa de aarlige Understøttelser, der ere til-

lagte fire Alumner ved det grønlandske Seminarium , vedblive at udredes

uden for de egentlige Stipendier aldeles efter de samme Kegler som hidtil.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium, indeholdende de Marts 4.

nærmere Regler for Udbetalingen af den for Disciple ved de lærde Skoler

oplagte Del af de dem forundte Stipendier *).

Da de i Frd. 7. Nov. 1809 foreskrevne Regler om Udbetalingen af den for Di-

sciple ved de lærde Skoler oplagte Del af de dem forundte Stipendier ikke længer ere

ligefrem anvendelige, efter at den fuldstændige ved Skolerne selv afholdte Afgangsexamen

og den ved Frd. 16. April 1847 paabudne filosofiske Examen ere traadte i Stedet for den

ældre Examen artium og anden Examen , saa har Direktionen, efter at have modtaget den

ved Konsistoriums behagelige Skrivelse af 5. f. M. over dette Anliggende afgivne Betænk-

ning, bestemt, at i denne Henseende, efterhaanden som den fuldstændige Afgangsexamen

ved de lærde Skoler bliver indført, følgende Regler for Udbetalingen af Stipendieoplagene

ville være at iagttage:

1. Af den for en Stipendiat under hans Skolegang oplagte Del af de

ham forundte Stipendier bliver den ene Tredjedel, naar han, efter at have

absolveret Afgangsexamens anden Del forlader Skolen, til ham at udbetale

efter Anvisning af Kektor; hvilken Anvisning dog kun meddeles under den

Betingelse, at Stipendiaten inden det næste akademiske Semester lader sig

inskribere som akademisk Borger ved Kjøbenhavns Universitet, og under

Forudsætning af, at Kektor for øvrigt ingen Tvivl har om hans Adkomst til

Stipendieoplagets Udbetaling, da han i modsat Tilfælde indstiller Sagen til

Direktionens Afgjørelse, og bliver i saa Fald det hele Oplag at tilbageholde,

indtil Direktionens Resolution er afgivet. 2. For de Stipendiater, som

saaledes ved Skolen have erholdt den ene Tredjedel af Stipendieoplaget ud-

betalt, blive de øvrige to Tredjedele, saa snart Rektor af Inskriptionslisterne

har erfaret, at de vedkommende ere inskriberede som akademiske Borgere,

ligesom hidtil at indsende til Universitetskvæsturen med den sædvanlige

Underretning om , hvilke studerende de enkelte Oplagssummer tilkomme.

3. De vedkommende Stipendiater kunne i Regelen erholde den ene Halvdel

•) Lindes Medd. f. 1840—5G S. 566—69.
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Marts 4. af de ved Universitetet beroende Oplagspenge udbetalt ved Udløbet af det

første Semester, og den anden Halvdel ved Udløbet af det andet Semester,

efter at de ere immatrikulerede ved Universitetet, naar de behørig oplyse

deres akademiske Flid, saaledes som det med Hensyn til de egentlige Uni-

versitetsstipendier i Almindelighed fordres, og de derhos ikke have gjort sig

skyldige i noget Forhold, der bør medføre Stipendiets Fortabelse. Dog skal

Konsistorium være bemyndiget til, naar i enkelte Tilfælde særdeles Omstæn-

digheder maatte tale derfor, at bevilge en Stipendiat en større Andel af

eller vel endog det hele Oplag udbetalt i Løbet af det første akademiske

Aar. Derimod vil et slet Udfald af den filosofiske Examen, saafremt en

Stipendiat strax ved Udløbet af det andet Semester indstiller sig til denne,

være til Hinder for Udbetalingen af den endnu resterende Del af Oplags-

pengene. 4. Udbetalingen af Oplagspengene foranstaltes i Almindelighed

af den for disse udnævnte Eforus, som har at meddele de vedkommende

Stipendiater de fornødne Anvisninger paa Kvæsturen, naar han, efter de for

ham fremkomne Oplysninger, ikke har nogen Tvivl om, at Udbetalingen kan

finde Sted, hvorimod han bør indstille Sagen til Konsistorium, naar han an-

tager, at Udbetalingen bør nægtes, eller dog finder Sagen tvivlsom. 5. I

de Tilfælde, hvor Konsistorium, paa Grund af manglende akademisk Flid

eller specielt af Hensyn til Udfaldet af den filosofiske Examen, har fundet

Anledning til at nægte Oplagspengenes Udbetaling, ville disse dog ikke hjem-

falde til den ved kgl. Resol. 19. Nov. 1830 stiftede Fond for hjemfaldne

Oplagspenge førend efter Forløbet af 3 Aar, saafremt de ikke forinden paa

Grund af særdeles Omstændigheder ere af Konsistorium bevilgede udbetalte

til den paagj ældende. (Univ. Arkiv.)

Marts 11. Univ. og Skole- Direkt. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at

der i et Segl, som ønskes anskaffet til fælles Brug for alle under Kvæsturen

henlagte Stiftelsers økonomiske Bestyrelse, anbringes Universitetets Vaaben med
korslagte Nøgler bag Skjoldet og med Overskrift »Kjøbenhavns Universitets

Kvæstur«.*) (Univ. Arkiv.)

April 4. Plakat (Resol. 24. Marts), i Følge hvilken bl. a. den kgl. Direktion

for Universitetet og de lærde Skoler er ophævet fra d. 28. Marts s. A. , fra

hvilken Tid Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet træder i Virk-

somhed.

Herom er der under s. D. af det kgl. danske Kancelli meddelt Kon-

sistorium fornøden Underretning. (Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

April 18. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at det overdrages den for Regensen

ansatte Læge tillige at yde Alumnerne og Betjentene ved Valkendorfs, Borcks

og Elers Kollegium samme Lægetilsyn som hin Stiftelse, mool at det ham
som Læge ved denne tillagte Honorar af 100 Rdl. forhøjes med et lige

Beløb til 200 Rdl., der ligeledes bliver at udrede af Kommunitetets Kasse af

samme Konto som det oprindelige Honorar. **) (Univ. Arkiv.)

*) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 878-79.
**) Er efter Ussings Reskr. Sml. fejlagtig citeret under 10. April.
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Kgl. Resol., hvorved det tillades, at der af Universitetets Reserve- Juni 26.

fonds disponible Renter maa fra 1. April d. A. at regne udbetales Dr. phil.

A. F. Mehren en Understøttelse af G00 Rdl. aarlig i 2 Aar for at holde

Forelæsninger over den semitiske Sprogvidenskab her ved Universitetet, uagtet

han ikke er promoveret her men i Kiel. *)

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at der i Anledning af Indførelsen af Juli 29.

den statsvidenskabelige Examen oprettes tvende nye Lærestole ved Kjøben-

havns Universitet, en i Statsøkonomi og en i Statistik. **)

(Univ. Arkiv.)

Plakat (Resol. 29. Juli) ang. en forandret Indretning af den ved Avg. 10.

Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. V § 4 anordnede Magisterkonferens.

Kongen har bestemt som følger: De, som agte at disputere for

Magistergraden i det filosofiske Fakultet, og som ikke i Henhold til Frd. 9.

Jan. 1824 dertil have erhvervet sig Adgang ved at have taget en Embeds-

examen med bedste Karakter, have i Overensstemmelse med Univ. Fund. 7.

Maj 1788 Kap. V § 4, at underkaste sig en Konferens, der bliver at afholde

efter følgende Regler: 1) Konferensen bestaar i en skriftlig og en mundtlig

Prøve i det Fag, hvilket Kandidaten, der agter at erhverve Graden, angiver

som sit Hovedstudium, og som maa bestaa i en hel under Fakultetet hørende

Videnskabsgren i dens Sammenhæng og Hoveddele, saaledes dog at en mere

speciel Retning særlig kan fremhæves; 2) det filosofiske Fakultet har i

ethvert forekommende Tilfælde at afgjøre, hvorvidt det af Kandidaten op-

givne er tilstrækkeligt til at fyldestgøre de saaledes foreskrevne Fordringer,

ligesom det bliver bemeldte Fakultet, der ved sine nærmest vedkommende og

af samme dertil kommitterede Professorer har at forestaa Afholdelsen af

denne Prøve; 3) ved den skriftlige Prøve skal forelægges Kandidaten en

Opgave til Besvarelse hjemme i en Tid af 4 å G Uger og med Tilladelse til

dertil at benytte ethvert literært Hjælpemiddel, og tre Opgaver til Besvarelse

ved selve Prøven, over hvilke foran omtalte Professorer have at meddele

Fakultetet deres Dom; 4) den mundtlige Prøve skal, efter Kandidatens

eget Valg, bestaa enten i Afholdelsen af tre offentlige Forelæsninger over

forelagte Opgaver, den ene med 8 Dages, den anden med 2 Dages og den

tredje med 6 Timers Forberedelse, eller i en mundtlig offentlig Examen i

alle Hoveddele af det af Kandidaten opgivne Videnskabsfag.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Plakat (Resol. 29. Juli) ang. Indretningen af en statsvidenskabelig Avg. 10.

Examen ved Kjøbenhavns Universitet.

Kongen har bestemt, 1) at der ved Kjøbenhavns Universitet indrettes

<
4 n statsvidenskabelig Examen, ved hvilken bliver at gjøre Rede for: a) po-

liii-k Okonomi, derunder indbefattet: l

) Videnskabens Historie, 2
) Natio-

naløkonomiens Theori og Politik, under den sidste navnlig Agrikultur-,

*) Selmers Aarb. f. 1848 S. 7.

**) Er efter Algr. Ussings Keskr. Sml. og Uept. Tid. fejlagtig citeret under 28. Juli.
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Avg. 10. Industri- og Handelspolitik, alt mod specielt Hensyn til Fædrelandets Lov-

givning og Forhold, 3
) Finansvidenskab ; b) Statistik, dels Statistikens

Theori, dels Fædrelandets Statistik i udførligere Omfang, og dels komparativ

Statistik; c) offentlig Ilet , dels almindelig Statsret, dels Fædrelandets

offentlige Ket, saa vel Forfatnings- som Forvaltningsret, og endelig Folkeret,

d) Statsvidenskabelig Encyklopædi; e) retsvidenskabelig Encyklopædi, saa-

ledes at Kandidaten, foruden et Overblik over hele Retsvidenskaben, har en

grundig Kundskab i de Dele af Fædrelandets Lovgivning, som staa nærmest

i Forbindelse med Statsadministrationen, navnlig Formueret, Landboret,

Soret, Handelsret og Næringsret; f) den nyere Tids politiske Historie, navnlig

siden den westphalske Fred; 2) at det juridiske Fakultet ved Universitetet

udvides til og gives Navn af »rets- og statsvidenskabeligt Fakultet« , og at

til dette samtlige statsvidenskabelige Forelæsninger med dertil horende Ex-

amen blive at henlægge; 3) at Adgangen til at underkaste sig denne

Examen kun gjores afhængig af de samme Betingelser, som udfordres for at

man kan underkaste sig de andre akademiske Embedsexamina, dog saaledes,

at den, der har bestaaet den polytekniske Examen eller den ved den aller-

naadigst approberede Plan af 27. Februar 1844 befalede Afgangsexamen ved

den kgl. militære Hoj skole skal, selv om han ikke er akademisk Borger,

have Ret til at underkaste sig denne Examen.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Avg. 11. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at en af Dr. Lund skjænket Samling

af brasilianske Fossilier med dertil hørende andre Samlinger, baade den Del

af samme, der allerede er her, og den, der kan ventes hidsendt fra Brasilien,

maa indlemmes under det kgl. Museum for Naturvidenskaberne som en sær-

egen Afdeling af dette, og et Belob af 360 Rdl., der udgjor 4% Rente af

den Kapital 9000 Rdl., som Samlingens Tilvejebringelse anslaas at have

kostet Giveren, maa udredes af Finanserne, samt under Navn af det Lundske

Legat henlægges til at lonne en Videnskabsmand af Faget som Inspektor

ved denne, hvorhos Dr. Lund allernaadigst forundes Titel af Professor. *)

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Avg. 18. Plakat (Resol. 12. Avg.) ang. en Forandring i Bestemmelserne i

Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. IV § 13, betræffende hvilke Kald Kandidater

og personelle Kapellaner med næst bedste og sidste Karakter have Adgang

til at søge.

Efter at de ved den foretagne Omregulering af samtlige Præstekalds Ind-

tægter i Danmark udfundne n\e Ansættelsessummer ved flere allerhøjeste

Resolutioner ere blevne approberede til for Fremtiden at træde i Stedet for

de hidtil gjældende gamle Angivelser, har Ministeriet nedlagt Forestilling

om, at der, paa Grund af den skete Omregulering, maa foretages en For-

andring i Bestemmelserne i Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. IV. § 1*, an-

gaaende Grænsen for de Kald, som Kandidater og personelle Kapellaner med

næst bedste og sidste Karakter have Adgang til at soge. Det har derpaa

') Selmers Aarb. f. 1848 S. 7.
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behage! Kongen at bifalde: al de Kald i samtlige Stifter i Danmark, hvis Avg. 18.

Ansættelse ved den skete Omregulering er fundet at være 2^0 Ildl. eller

derunder, for Fremtiden kunne søges af Kandidater og personelle Kapellaner

med næst bedste Karakter, og at de af disse Kald, hvis nye Ansættelsessum

er 170 Rdl. eller derunder, tillige kunne anseges af Kandidater og personelle

Kapellaner med sidste Karakter.
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Nydelsen af tvende In- Okt. 12.

spektor paa Valkendorfs Kollegium tillagte Stipendier.

Ved Revisionen af Regnskabet for Valkendorfs Kollegium for Aaret 1847 blev der

rejst Spergsmaal om , hvilken af Kollegiets Alumner der skulde nyde det ved Kollegiets

Fundats af lGde Juli 1595 bestemte Tillægsstipendium af en halv Portion og det ved

Gehejmeraadinde Stampes Fundats af 7. Avg. 1790 skjænkede Legats Renter, hvilke to

Emolumenter fundatsmæssig vare tillagte Kollegiets Inspektor. Om Sporgsmaalet var der

Meningsforskjel mellem Legatets Eforus og Revisor, idet Revisor gik ud fra, at de oven-

meldte Emolumenter fundatsmæssig burde tilfalde den Alumnus, der i Regnskabet beteg-

nedes som Inspektor, hvorimod Eforus forklarede, at efter gammel Praxis havde den ældste

Alumnus stedse været Inspektor, men at Alumnerne havde ønsket og i længere Tid plejet

at overdrage Inspektorforretningerne til en af deres Midte, som de selv vælge under Efori

Approbation, og som uden nogen Lon paatager sig Arbejdet, hvorimod den ældste Alumnus

beholder Emolumenterne.

I denne Anledning har Ministeriet tilkjendegivet Konsistorium, at det

hverken i Sagens Natur eller i det af Eforus anførte finder tilstrækkelig An-

ledning til at indgaa med en allerunderdanigst Forestilling om Forandring i

Fundatsernes Bestemmelser, for saa vidt disse gaa ud paa, at de ommeldte

Emolumenter skulle tilfalde den af Alumnerne, der vælges til at udføre In-

spektorforretningerne, hvorimod der fra Ministeriets Side intet haves at er-

indre mod, at disse Emolumenter ogsaa for Fremtiden, saaledes som det er

forklaret nu at finde Sted, tillægges den ældste Alumnus i de Tilfælde, hvor

en anden end han vælges til Inspektor, og denne selv giver Afkald paa dem.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om, at det har tilkjendegivet Okt. 14.

Revisor, Justitsraad Bang, at det paa samme Maade, som tidligere ved In-

struxen for Universitetets Revisor var foreskrevet *) , vil være at iagttage , at

Vedtegningerne til de besvarede Antegnelser til Universitetets Efori- og

Kuratelregnskaber blive af Revisor at tilstille Konsistorium, forend de afgives

til Decision.**) (Univ. Arkiv.)

Kgl. Kundgj. ang. Fordelingen af Forretningerne mellem de for- Nov. 24.

skjellige Ministerier m. m.

V. Kirke- og Undervisningsministeriet. Samtlige Kirke-, Undervis-

nings- og Skolevæsenet vedkommende Anliggender og Stiftelser, derunder

indbefattet det store kgl. Bibliothek og det kgl. Museum for Naturviden-

skaberne.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Instr. 12. Maj 1838 i Algr. Ussings R(>skr. Sml. og Selmers Aarb. f. 1838
s. 157 59.

Lindes Medd. f. 18i!)—5G S. 990-91.
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Dec. 9. Kons. Skr. til Eforus for Borcks Kollegium, at Konsistorium intet

har fundet at erindre mod, at der indrømmes Alumnerne Ret til at vælge

Inspektor, samt at det har vedtaget, at Inspektor vælges for et Aar ad

Gangen, dog at Gjenvalg kan finde Sted, at ingen kan vælges, førend han

har været et Aar Alumnus, og at Valget forelægges Kollegiets Eforus til

Approbation. *)

(Univ. Arkiv.)

Dec. 1G. Underv. Min. Skr. til Kvæstor, at der i Stiftelsernes fremtidige

Hovedregnskaber skal for hvert Aar opføres som Landgilde-Kornafgift dels

den i det foregaaende Aars Sept. forfaldne og indbetalte Tredjedel, dels de i

Regnskabsaarets Foraar forfaldne og indbetalte Totredjedele af Afgiften, hele

Kornbeløbet omsat til Penge efter den i Regnskabsaaret satte Kapitelstaxt,

hvorimod den i selve Regnskabsaarets Sept. forlods betalte Tredjedel vel

skal, som virkelig kontant indkommet, føres til Indtægt, men derefter som

vedkommende det næste Aars Regnskab overføres til samme. Dette skal

ske dels ved en ligefrem Overførsel som kontant Beholdning, dels, for saa

vidt nogen Del af Indtægten maatte være anvendt til den rentebærende

Kapitals Fremvæxt, ved at denne debiteres den rentebærende Formue for

Regnskabsaaret. **).

(Kvæsturens Arkiv.)

1849.

Jan. 29. Underv. Min. Skr. til Justitsministeriet om, at der fra Kirke-

og Undervisningsministeriets Side intet haves at erindre mod, at Tilladelse

til Forelæsninger af rent videnskabelig Natur herefter meddeles af Kirke- og

Undervisningsministeriet, i alt Fald saaledes, at der, hvis det i noget enkelt

derhen hørende Tilfælde anses fornødent, forinden derom korresponderes med
Justitsministeriet.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Febr. 2. Anordning ang. de Prøver, som give Adgang til de overordnede

Lærerposter ved de lærde Skoler. ***)

Da de i Adg. 24. Okt. 1818 indeholdte Bestemmelser om Embeds-

examen for Lærere ved de lærde Skoler i flere Henseender ere befundne

mindre hensigtssvarende, og derhos den til denne Examen knyttede udeluk-

kende Adgang til overordnede Lærerposter ved de lærde Skoler ikke længere

kan anses for at stemme med de Reformer, som efterhaanden ere foretagne

i det lærde Skolevæsen ved Optagelse af nye Lærefag og udvidet Under-

visning i andre, har Kongen besluttet dels at give denne Embedsexamen en

forandret Indretning, hvorved paalideligere Vidnesbyrd kan opnaas for

grundigt videnskabeligt Studium af de Fag, som ere sammes Gjenstand, dels

at give Bestemmelser, sigtende til, at ogsaa Undervisningen i de nye eller

udvidede Lærefag ikkun betros Mænd, som ved betryggende Prøver have

*) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 820.

**) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 983.

***) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 162—208.
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godtgjort at besidde den fornødne grundige videnskabelige Forberedelse, samt Febr. 2.

til at de unge Mænd, som dertil maatte fole Kald, kunne ved Udsigt til

ydre Vilkaar, svarende til deres ansvarsfulde Embedsstilling, opmuntres til at

anvende deres Kundskaber og Evner i Skolevæsenets Tjeneste. Kongen vil

derfor herved have fornævnte Anordning ophævet, hvorimod han i denne

Henseende vil have foreskrevet som følger:

§ 1. Der skal herefter være en filologisk-historisk Skoleembedsexamen,

indrettet efter saadanne Grundsætninger og afholdt paa en saadan Maade,

at derved de muligst betryggende Vidnesbyrd kunne fremkomme om Exami-

nandens Duelighed til at være Skolemand og Lærer i de filologiske og hi-

storiske Fag. § 2. De, der fremstille sig til denne Examen, skulle prøves

i latinsk, græsk og nordisk Filologi samt i Historie. § 3. I den klassiske

Filologi skal der fordres en ved eget Studium af Oldtidens Værker væsentlig

understøttet Indsigt i den græske og romerske Kultur. Hertil hører dels en

grundig og omfattende Kundskab og Færdighed i det græske og latinske

Sprog i grammatikalsk og lexikalsk Henseende, forbundet med Indsigt i

Grundsætningerne for Oldtidsskrifternes Kritik og Fortolkning, dels en sam-

menhængende, videnskabelig Oversigt over den antike Aandsudviklings Hoved-

sider, navnlig den borgerlige Forfatning og Gudelæren samt Literaturens og

Kunstens Historie. § 4. Examinanden har at opgive et vist Antal Oldtids-

skrifter, som han med Omhyggelighed har gjennemgaaet, under Afbenyttelse

af gode Hjælpemidler. Det ringeste, han kan angive som læst paa denne

Maade, er: A. i Latin. a. et Udvalg af Ciceros Værker, der omfatter 4 af de

større didaktiske (filosofiske eller rhetoriske) Skrifter; 8 af de større Taler

eller saa mange af de -mindre, at de udgjøre lige saa meget; 5 Bøger af

Brevene eller et i Omfang dertil svarende Udvalg; b. to Bøger af Seneca

eller Qvintilian eller Plinius den yngre; c. femten Bøger af Livius eller et

tilsvarende Beløb af andre historiske Forfattere (fra Cæsar og Sallust indtil

Tacitus og Suetonius); d. Virgils Æneide, Horats's Oder og Breve og den

ene Bog af Satirerne, en Komedie af Plautus og af Terents samt et Udvalg

af andre Digtere, svarende til omtrent 4 Boger af Æneiden. B. i Græsk,

a. af den joniske Literatur Homers Iliade eller Odysse og 4 Bøger af He-

rodot; b. af den attiske Prosa (Thukydides, Plato, Xenophon og Talerne)

saa meget, som svarer i Omfang omtrent til tre af de større xenophonteiske

Værker, dog ikke udelukkende af en Forfatter; c. af den attiske Poesi to

Tragedier og en Komedie; d. af den græske Literatur efter Alexander den

stores Tid saa meget, der kan anses at svare til et af de større xenophon-

teiske Værker eller til to af de græske Tragedier. Et enkelt prosaisk og et

poetisk Skrift i hvert Sprog bor Examinanden opgive som dem, i hvilke han

i større Detail har dvælet ved den kritisk-hermenevtiskc Behandlings Methode.

§ 5. I nordisk Filologi skal Examinanden godtgjøre, at han besidder

grundig grammatikalsk Kundskab saa vel i Modersmaalet i dets nyere Ud-

vikling som i det Oldnordiske, og at han er saa vel bevandret i dette, at

lun med Færdighed kan oversætte prosaiske Stykker (af Sagaerne, Konge-

spejlet eller oldnordiske Love), der forelægges ham og ikke indeholde usæd-

vanlige eller særlige tekniske Ord og Vendinger; og maa han derhos tillige

have tilegnet sig saa vel et sammenhængende Bckjendtskab med den old-

Norraer f. Univ. IL 33
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Febr. 2. nordiske Literaturs Forhold som en god Kundskab til den danske Literaturs

Historie. § 6. I Historie skal der af Examinanden fordres en sammen-

hængende og klar Oversigt over den almindelige Verdenshistorie og Fædre-

landets Historie samt grundig Kundskab til tvende af ham selv valgte

Perioder, som han maatte angive at have gjort til Gjenstand for selvstændigt

Studium, den ene af den gamle og den anden af Middelalderens eller den

nyere Historie. Desforuden skal der af Examinanden fordres Kundskab om
den historiske Forsknings Væsen, den historiske Fremstillings forskjellige

Arter samt tilstrækkeligt Bekjendtskab med de historiske Hjælpevidenskaber

og dissos Anvendelse. § 7. Examen holdes to Gange om Aaret ved den

almindelige Examenstid og er dels skriftlig, dels mundtlig, i den nordiske

Filologi dog alene mundtlig. Den skriftlige Examen indbefatter følgende

Prøver: A. 1 Latin: *) Oversættelse paa Dansk og Forklaring paa Latin

af et Sted i en Forfatter, som Examinanden angiver at have læst, hvilket

Sted vælges saaledes, at det giver Anledning til at vise Bekjendtskab med

Sprog og Indhold; 2
) Oversættelse paa Dansk af et passende, ikke for kort

Sted af en ikke af Examinanden opgiven Forfatter, til hvis Forstaaelse ikke

behøves andet end den almindelige Sprogindsigt og den historisk-filologiske

Kundskab, der i § 3 er antydet, til hvilken Oversættelse bør føjes paa Dansk

en kort Forklaring og Angivelse af det, der i sproglig Henseende er mærke-

ligt, især naar Stedet tænkes at skulle gjennemgaas i en Skoles øverste

Klasse; 3
) Besvarelse paa Latin af en ikke exegetisk Opgave af den latinske

Filologi, der falder inden for de i § 3 angivne Grænser. B. I Græsk: Be-

svarelse af to exegetiske og en ikke-exegetisk Opgave af samme Beskaffenhed

som i Latin; Besvarelsen af den ikke-exegetiske Opgave og den exegetiske

Opgave, hvortil Stoffet tages af en angiven Forfatter, skrives paa Latin, med

Undtagelse af Oversættelsen af det opgivne Sted. Den af Examinanden ved

de latinske Besvarelser for Dagen lagte stilistiske Færdighed og Lethed i

Behandlingen af Sproget skal tages i Betragtning ved Bestemmelsen af Ka-

rakteren for latinsk Filologi. C. I Historien gives til skriftlig Bearbejdelse

to Opgaver, nemlig en henhørende til en af de Perioder, som Examinanden

har gjort til Gjenstand for et nøjagtigere Studium, og en, hvortil Æmnet
kan vælges enten af Universalhistorien eller af en af de historiske Hjælpe-

videnskaber. Ved Bedommelsen af disse Udarbejdelsor bor ogsaa Fremstil-

lingens Egenskaber komme i Betragtning. § 8. Den mundtlige Examen

i græsk og latinsk Filologi, ved hvilken Examinanden prøves saa vel i sproglig

Henseende som med Hensyn til Oldtidskundskab, skal indbefatte Behand-

lingen af et Sted i en af Examinanden angiven Skribent og et passende

Sted af en ikke angiven prosaisk Skribent. Examinationen sker, med Und-

tagelse af Oversættelsen af Stederne i Skribenterne, der gives paa Dansk, i

det hele paa Latin; dog kan en Del af Examinationstiden i ethvert Fag af

Examinator anvendes til paa Dansk at behandle saadanne Gjenstande, for

hvilke Modersmaalets Brug findes mere at egne sig. § 9. De skriftlige

Opgaver i latinsk og græsk Filologi gives og den mundtlige Examen udføres

af Professorerne og Lektorerne i disse Fag efter indbyrdes Forening og Af-

tale, saaledes at enten en Professor eller Lektor udelukkende examinerer i

latinsk, en anden i græsk Filologi, eller at en vis Del af Examinationen i



259 1849.

begge Fag overtages af en, en anden Del af en anden. Hektor, eller i hans Pebr. ^.

Forfald en iilologisk-historisk Overlærer ved Metropolitanskolen, deltager i

Bedommelsen saa vel af den skriftlige som af den mundtlige Prove. I

nordisk Filologi besorge Universitetslærerne i de nordiske Sprog efter ind-

byrdes Overenskomst Examinationen. I Bedommelsen deltager en i det Old-

nordiske kyndig Videnskabsmand, hvem Ministeriet for Kirke- og Under-

visningsvæsenet overdrager dette Hverv. Den mundtlige Examen i Historien

udfores af en eller flere af Professorerne eller Lektorerne i Historien, hvilke

i Forening give de skriftlige Opgaver. I Bedømmelsen saa vel af den

skriftlige som af den mundtlige Prøve deltager Metropolitanskolens Rektor

eller en af dens Overlærere. § 10. Som Udtryk for den Grad af Dygtig-

hed, Examinanderne antages at have lagt for Dagen, skulle bruges Karak-

tererne Laudabilis, hvortil kan føjes Udmærkelse (egregie), Haud illaudabilis

og Non contemnendus. En af disse Karakterer tildeles Examinanden for

hvert af de fire Examensfag; denne Specialkarakter for Faget dannes i Latin,

Græsk og Historie ved Sammenlægning af en særlig Karakter for den skrift-

lige og en for den mundtlige Prøve. Af de fire Specialkarakterer uddrages

en Hovedkarakter efter de Regler for Karakterernes Beregning i Talværdier,

der fastsættes af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, efter ind-

hentet Betænkning og Forslag af de i Examen deltagende Universitetslærere

og Rektor ved Metropolitanskolen, hvilke Regler ogsaa skulle indeholde Be-

stemmelse om, hvilket Udfald af den hele skriftlige Prøve der i det ringeste

maa være opnaaet, for at kunne stedes til den mundtlige. §11- De, der

i Løbet af indeværende og næste Aar indstille sig til denne Examen, kunne

i Stedet for nordisk Filologi lade sig prøve i Hebraisk (skriftlig og mundtlig

efter den tidligere Anordning). De Bestemmelser, der i nærværende Anord-

ordning ere givne om, hvad der af den græske og latinske Literatur skal af

Examinanderne angives som gjennemgaaet, træde først fuldstændig i Kraft

ved Examen i Foraaret 1850. Indtil den Tid ere Examinatorerne berettigede

til at tilstaa saadanne Lempelser, hvorved Forskjellen mellem den ældre

og nærværende Anordnings Bestemmelser udjævnes. § 12. Universitets-

lærerne i de Fag, hvori ved denne Examen Prøve aflægges, danne en Ex-

amenskomite, der tiltrædes af Rektor ved Metropolitanskolen. Medlemmerne

vælge hvert Aar mellem dem selv en Formand, der besørger alt, hvad der

ht'uhorer til Examens regelmæssige Afholdelse. § 13. De, der have be-

staaet i den her anordnede filologisk-historiske Skoleembedsexamen , maa

dernæst, for fuldstændig at opnaa den dermed forbundne Adgang til Skole-

embeder, aflægge en praktisk Prøve paa deres Gave og Dygtighed til at give

Undervisning. Denne Prøve afholdes i Metropolitanskolen derved, at Kan-

didaten i en højere Klasse giver en Undervisningstime
,
gjennemgaaende og

examinerende, i hvert af de fire Fag, Latin, Græsk, Dansk og Historie, i

Overværelse af to i Faget kyndige Universitetslærere og Skolens Rektor eller

en af dens Overlærere, hvilke Censorer give en Karakter for den for Dagen

lagte Gave og Færdighed. De ere berettigede til efter endt Undervisning

at foranledige Kandidaten til i Samtale med en af Censorerne at gjørc Rede

for den af ham brugte Fremgangsmaade med Hensyn til almindelige didak-

tiske Regler og Gjenstandens Beskaffenhed. Af de for hvert Fag givne

33*



1849. 260

Febr. 2. Specialkarakterer uddrages en Hovedkarakter efter Regler, der bestemmes

saaledes, som i § 10 er angivet. § 14. Til den praktiske Prøve kunne

Kandidater indstille sig i den almindelige Examenstid ved Universitetet

Foraar og Efteraar. Dagen bestemmes, efter indgiven Begjæring, af Metro-

politanskolens Rektor i Forening med Formanden for den i § 12 nævnte

Examenskomite. § 15. De, der have underkastet sig og bestaaet den

filologisk-historiske Skoleembedsexamen tillige med den dertil hørende prak-

tiske Prøve, skulle have udelukkende Adgang til Rektorembeder ved de lærde

Skoler og fortrinlig Adgang til Overlærerembeder. For saa vidt der imid-

lertid ved en lærd Skole ansættes to eller flere Overlærere, da skal, med
Undtagelse af den ene Plads, der forbeholdes Kandidater, som have bestaaet

denne Examen, Adgang til den anden eller de andre Pladser ogsaa staa

aaben for dem, der have underkastet sig den polytekniske Examen i en af

dens to Former med bedste eller næstbedste Karakter, eller som ved at

underkaste sig Magisterkonferensen paa en tilfredsstillende Maade godtgjøre

enten at have gjort et Studium af Mathematik og Fysik, der svarer til den

polytekniske Examen for Mekanikere, eller et Studium af Naturhistorien, der

omfatter en videnskabelig Oversigt over Naturhistoriens tre Hovedfag, og i et

af dem en dybere og mere i det enkelte gaaende Kundskab; og skal denne

Adgang indrømmes Lærere, der paa den her nævnte Maade have ladet sig

prøve, i et passende Forhold til det Omfang, som deres Fag i det hele i de

lærde Skoler indtager ved Siden af den sproglige og historiske Undervisning,

og betinges ved bevist praktisk Dygtighed som Lærer.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Febr. 2. Kgl. Resol., hvorved der tilstaas cand. philos. J. Lange en extra-

ordinær Understøttelse af 100 Rdl. af Kommunitetets Kasse.*)

1 Anledning af et til Konsistorium af cand. philos. J. Lange indgivet Andragende

om en Portion af det ved Regi. 11 Febr. 1848 § 12 til extraordinære Understøttelser til

Kandidater henlagte Belob af 500 Rdl., tilskrev Konsistorium Ministeriet, at det maatte anse

Ansøgeren fuldkommen værdig til at forundes en Portion, og at han havde langt større

Kvalifikationer, end der i Almindelighed kunde fordres hertil. Konsistorium androg derfor

om Tilladelse til at tildele Ansøgeren det omhandlede Stipendium, uagtet han ikke var

Kandidat, og i Forbindelse hermed om, at der maatte tillægges det en almindelig Be-

myndigelse til, under særdeles Omstændigheder, ved Anvendelsen af Regi. § 12 at

eftergive den Fordring, at den paagjældende skal være Kandidat. Ministeriet fandt det

imidlertid betænkeligt, saa vel i det foreliggende Tilfælde som i Almindelighed, at ind-

rømme en saa væsentlig Afvigelse fra den i det emanerede nye Reglement for Kommu-
nitetsstipendiet indeholdte Forskrift, og indskrænkede sig derfor til at indstille, at der,

i Lighed med, hvad der oftere under tilsvarende Omstændigheder var sket, blev forundt

Ansøgeren en Understøttelse af den i Kommunitetets Budget for 1848 til extraordinære

Udgifter forbeholdte Sum.

I Overensstemmelse hermed blev der ved kgl. Resol. af 2 Febr.

bevilget cand. philos. Lange en extraordinær Understøttelse af 100 Rdl. af

Kommunitetets Kasse, hvilken Resolution under 10 næst efter blev Konsi-

storium meddelt, med Tilføjende, at Ministeriet havde fundet Betænkelighed

ved at udvirke Konsistorium den, som ommeldt, attraaede almindelige

Bemyndigelse. (Univ. Arkiv.)

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 849.
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Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved som yderligere Bc- Febr. 10.

stemmelse til de ved den forrige Universitets Direktions Skrivelse af 4 Marts

1848 givne Kegler fastsættes, at naar en Dimissus ikke lader sig inskribere

ved Begyndelsen af det første akademiske Aar, efter at han har taget Af-

gangsexamens 2den Del ved Skolen, falde de for ham oplagte Stipendiebelob

strax tilbage til Skolens Stipendiefond, ligesom ogsaa det ham ved Afgangen

fra Skolen udbetalte Stipendiebelob strax bliver at søge tilbagebetalt, for saa

vidt det ikke fra hans Side godtgjøres, at antagelig Hindring har været til-

stede for hans betimelige Inskription ved Universitetet.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Cirk. om Tiden for Indsendelsen af de aarlige Regn- Febr. 28.

skaber og Budgetter.

Med Hensyn til, at det i Udkastet til Grundloven var foreskrevet, at Rigsfor-

samlingen herefter skal sammenkaldes i Begyndelsen af hvert Aars Oktbr. Maaned og at

der for samme skal forelægges Forslag til Finansloven for det følgende Aar, indeholdende

Overslag over Statens Indtægter og Udgifter, saa vel som det aarlige Statsregnskab for

det næst foregaaende Aar, henledede Finansministeriet Kirke- og Undervisningsministeriets

Opmærksomhed paa den deraf folgende Nødvendighed af, at de enkelte Ministeriers

Budgetudkast og Regnskabsoversigter blive betimelig tilstillede Finansministeriet.

For at sættes i Stand til at efterkomme denne Begjæring har Mini-

steriet anmodet Kvæstor om for de Kvæsturen underliggende Stiftelsers Ved-

kommende at drage Omsorg for, dels at Regnskaberne for de enkelte Aar

med dertil horende Oversigter indsendes til den tidligere foreskrevne Tid,

dels at Forslagene til Budgetterne for det paafølgende Aar indgives senest

inden hvert Aars Juni Maaneds Udgang. I Forbindelse hermed har Mini-

steriet udtalt, at naar Rigsforsamlingen har bestemt et Maximum for hver

enkelt Budgetpost, vil det være at paase, at de saaledes fastsatte Budget-

summer nøjagtig overholdes. Som Følge heraf vil det være nødvendigt, at

der, naar en enkelt Post maatte i Aarets Løb befrygtes at blive utilstrækkelig,

indgives motiveret Indstilling om dens yderligere Supplering, ledsaget af For-

klaring om, hvorvidt nogen anden Konto kan ventes at afgive det manglende

Beløb eller ikke, for at det derefter af Ministeriet kan overvejes og be-

stemmes, hvorvidt den til extraordinære og uforudselige Udgifter forbeholdte

Sum, for hvis Anvendelse Ministeriet vil have at aflægge specificeret Regn-

skal«, kan dertil afgive det fornødne, ligesom det ogsaa forventes, at der ved

15 u • Iget forsiagen e vil blive taget Hensyn til de i de foregaaende Aar vundne

Erfaringer.

(Kvæsturen s Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at Regnskabsførelsen for Seminarie- Marts 14.

fonden og det kgl. Dovstumnieinstituts Fond maa fra 1 Januar 1849 hen-

lægges under Kvæsturen, samt at der til Lønning for en Skriver hos Kvæ-
st urens Kasserer maa, foruden de 50 Rdl., der afholdes af den almindelige

Skolefond, end videre udbetales 50 Rdl. og ligeledes til en Skriver hos

-turens Bogholder 200 Rdl. hvilke 250 Rdl. blive at udrede af Seminarie-

fondcn.-j (Univ. Arkiv.)

•) Lindes Medd. f. 184U— 5<> S. 877-78.
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Marts 14. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at det tidligere umiddelbart under

den forrige Direktion for Universitetet og de lærde Skoler sorterende Revi-

sionskontor organiseres som Kirke- og Undervisningsministeriets Revisions-

kontor, under hvilket henlægges, foruden Revisionen af de under det hidtil-

værende Kontor horende Regnskaber, end videre Revisionen af Regnskaberne

for Seminariefonden og Seminarierne, Dovstummeinstitutet, Skolelærer-

Hjælpekasserne og Skolebygningskasserne.
(Univ. Arkiv.)

Marts 24. Underv. Min. Skr. til Komiteen for den filologisk-historiske Em-
bedsexamen, hvorved det tillades, at Examen holdes, uden at der, som til-

forn, af en dertil beskikket Notarius fores Protokol over Examinationen,

hvorimod det anses hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt, at der i en Protokol,

som det i Regelen vil paaligge Formanden for Examenskomiteen at holde,

indfores saa vel samtlige Opgaver ved de skriftlige Prøver som ogsaa de

Steder af Forfatterne i den latinske, græske og oldnordiske Filologi, hvori

Kandidaterne ere prøvede, samt de Perioder af Historien, hvori Examinationen

fortrinsvis har bevæget sig.

(Lindes Medd. f. 1849-56 S. 209).

April 23. Underv. Min. Skr. til Komiteen for Afholdelsen af Examen for

overordnede Lærere ved de lærde Skoler ang. Specialkarakterernes Beregning

i Talværdi og Hovedkarakterernes Uddragning ved Skolelærer-Embedsexamen

efter § 10 i Adg. 2 Febr. 1849.*)

Efter at have modtaget Komiteens Forslag i Skrivelse af 18de d. M. angaaende

Fastsættelsen af de Regler, der, i Henhold til § 10 i Adg. 2 Febr. d. A. angaaende

Examen for overordnede Lærere ved de lærde Skoler, ville være at give for de for be-

meldte Examen anordnede Specialkarakterers Beregning i Talværdier og Hovedkarakte-

rernes Uddragning efter disse med videre, vil Ministeriet forelobig have folgende nærmere

Regler i saa Henseende fastsatte, nemlig:

1) Med Hensyn til Karakterernes Talværdi: Laudabilis et quidem

egregie ansættes til 8 Points, Laudabilis 7, Haud illaudabilis 5 og Non con-

temnendus 1. 2) Ligesom hidtil tillades det at betegne Præstationernes

Beskaffenhed nøjere ved at tilføje -|- eller -i- til Karakteren og at angive

den saaledes, modificerede Karakters Værdi ved de mellemliggende Tal, dog

saaledes, at der ikke kan gives den laveste Karakter, Non contemnendus,

noget forringende Tillæg, hvorimod den Præstation, som ikke kan tilkjendes

Non contemnendus, nægtes Karakter, hvilket udtrykkes ved et Nul i ved-

kommende Rubrik. 3) I de 3 Fag, latinsk og græsk Filologi samt Historie,

hvori der fordres baade en skriftlig og en mundtlig Prøve, regnes den ende-

lige Karakter dobbelt, i den nordiske Filologi, der kun er mundtlig, derimod

kun enkelt. Karakteren i Hebraisk, hvilkot Fag endnu i indeværende og

næste Aar kan træde i Stedet for nordisk Filologi, bliver med Hensyn hertil,

uagtet Prøven deri er baade mundtlig og skriftlig, kun at regne enkelt.

4) Ved den praktiske Prøve gjælde Karaktererne for alle 4 Fag lige, uden

at de for noget Fag regnes dobbelt. 5) For ved den theoretiske Prøve at

opnaa Hovedkarakteren Laudabilis et quidem egregie udfordres som Minimum

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 208-9.
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Værdien af 4 Laud. egr. 3 Laud. 53, til Laudabilis 4 Laud. -)- 3 Haud April 23.

illaud. = 43, til Haud illaud. 5 Haud illaud. + 2 Non cont. = 27, til

Non. cont. 3 Haud illaud. -| 4 Non cont. — 19, saalcdes at baado den,

som ikke opnaar Minimum af Talværdien for at tilstaas Karakteren Non

cont., og den, som i et hvilket som helst af Fagene ikke har opnaaet nogen

Karakter, uden Hensyn til, om lian i noget af de andre Fag har erholdt en

meget højere Karakterværdi, rejiceres. G) For at kunne stedes til mundtlig

Examen maa Værdien af de Kandidaten i Følge hans skriftlige Udarbejdelser

for de tre Fag tildelte Specialkarakterer mindst udgjere Værdien af 2 Non

cont. og 1 Haud illaud. (7), ligesom han ikke i noget Fag maa have vist

sig uværdig til at opnaa Karakteren Non cont. 7) Kandidaten maa, for

ved den praktiske Prøve at opnaa Hovedkarakteren Laud. egr., have over

30 Points, til Laudabilis over 24, til Haud illaudabilis over 14, til Non cont.

i det mindste 10 Points. Ved tjenstligst at meddele Komiteen foranstaaende,

forbeholder Ministeriet sig fremtidig i de saaledes givne Kegler at foretage

Baadanne Modifikationer, som den praktiske Anvendelse af samme mulig

maatte tilraade, hvorom man i saa Fald forventer i sin Tid at modtage

Komiteens nærmere Forslag.
(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Danmarks Riges Grundlov. § 22. Kongen besætter alle Em- Juni 5.

beder i samme Omfang som hidtil. Forandringer heri kunne ske ved Lov.

Ingen kan beskikkes til Embedsmand, som ikke har Indfødsret. Kongen kan

afskedige de af ham ansatte Embedsmænd. Disses Pension fastsættes i

Overensstemmelse med Pensionsloven. Kongen kan forflytte Embedsmænd
uden deres Samtykke, dog saaledes, at de ikke derved tabe i Embedsindtægter,

og at der gives dem Valget mellem saadan Forflyttelse og Afsked med
Pension efter de almindelige Regler. Undtagelser for visse Klasser af Em-
bedsmænd, foruden den i § 78 fastsatte, bestemmes ved Lov. § 53. Hvert

Ting udnævner to lønnede Revisorer. Disse gjennemgaa det aarlige Stats-

regnskab og paase, at samtlige Statens Indtægter deri ere blevne opførte, og

at ingen Udgift uden for Finansloven har fundet Sted. De kunne fordre sig

alle fornødne Oplysninger og Aktstykker meddelte. Det aarlige Statsregn-

skab , med Revisorernes Bemærkninger, forelægges derefter Rigsdagen, som

med Hensyn til samme tager Beslutning. § 77. Domstolene ere beret-

tigede til at paakjende ethvert Sp-ørgsmaal om Ovrighedsmyndighedens

enser. Dog kan den, der vil rejse saadant Spørgsmaal, ikke ved at

'»ringe Sagen for Domstolene unddrage sig fra foreløbig at efterkomme

Øvrighedens Befaling. § 81. Borgerne have Ret til at forene sig i Sam-
fund for at dyrke Gud paa den Maade, der stemmer med deres Overbevis-

ning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod Sædeligheden eller

den offentlige Orden. § 84. Ingen kan paa Grund af sin Trosbekjcndelse

berøves Adgang til den fulde Nydelse af borgerlige og politiske Rettigheder,

eller unddrage sig Opfyldelsen af nogen almindelig Borgerpligt.

(Algr. Ussings Lovsaml.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor, hvorved tilkjendegives, at som en Juni 16.

Falge af den indtraadte Forandring med Finansaaret, der ogsaa vil være
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Juni 10. at indføre ved de Kvæsturen underlagte Kegnskaber , saaledes at disse af-

lægges for Regnskabsaar fra 1 April til 31 Marts, have bestemt, at frem-

tidig disse Regnskaber skulle definitivt afsluttes den 30 April s. A. og ind-

sendes til Ministeriet inden Udgangen af den paafølgende Juni Maaned

tillige med de aarlige Regnskabsoversigter. *)

(Kvæsturens Arkiv.)

Juni 18. Underv. Min. Skr. til Konsistorium ang. en Samvirken af det

store kgl. Bibliothek, Universitetsbibliotheket og det Classenske Fideikom-

mis's Bibliothek.

Efter at have indhentet og modtaget Betænkning saa vel fra Konsistorium som

fra Direktorerne for det Classenske Fideikommis over det Planudkast, som af den i Hen-

hold til Ministeriets Skrivelser af 5 Juni og 1 Juli f. A. sammentraadte Kommission under

10 Nov. f. A. er indgivet til en indbyrdes Samvirken af de tre store offentlige Bibliotheker,

nemlig det store kgl. Bibliothek, Universitetsbibliotheket og det Classenske Fideikom-

mis's Bibliothek, vil Ministeriet til en Ordning af hele dette Anliggender nærmere have

bestemt følgende:

1) Overbibliothekaren ved det store kgl. Bibliothek og Bibliothekarerne

ved ethvert af de tvende andre nævnte Bibliotheker sammentræde, i Over-

ensstemmelse med Kommissionens Forslag, fra næste Halvaars Begyndelse i,

og danne fra denne Tid af, en vedvarende Komite, der har at stræbe efter

at tilvejebringe og vedligeholde en saadan Samvirken og en saadan Sam-

menhæng i Anskaffelserne, navnlig af mere omfattende og kostbare Værker

for samtlige 3 Bibliotheker, at disse derved udfylde hinanden og det muligst

rige videnskabelige Apparat fremkommer ved Anvendelsen af Bibliothekernes

Midler. Det anses ønskeligt, at Komiteen til saadan Hensigt samles omtrent

hver 14. Dag. 2) De i Kommissionens Planudkast og i den af Direktørerne

for det Classenske Fideikommis afgivne Betænkning udtalte Grundsætninger

for Anskaffelserne (paa et eller flere Steder) og Fagenes Behandling paa de

forskjellige Bibliotheker bifaldes som Grundlag, der nærmere kan modificeres.

Om Komiteens Virksomhed og de gjorte Aftaler om almindelige Punkter

forventes ved Udgangen af hvert Aar sammes Indberetning til Ministeriet.

3) Ved det store kgl. Bibliothek bliver for Fremtiden Udlaan at gjøre hver

Søgnedag, og de Bøger, hvorom Begjæring indtil en halv Time for Biblio-

thekets A åbning er nedlagt i en ved Bibliothekets Dør dertil anbragt Kasse,

at udlevere samme Dag. Direktørerne for det Classenske Fideikommis ere

af Ministeriet anmodede om, efter det derom gjorte Tilbud, paa lige Maade

at foranstalte dagligt Udlaan. 4) Bibliothekaren ved Universitetsbibliotheket

vedbliver som hidtil at udnævnes af Konsistorium og at være samme under-

ordnet. Han har til Konsistorium baade at afgive en summarisk Aarsberet-

ning, og de Oplysninger og Erklæringer, som specielt af det maatte attraas,

ligesom han ogsaa har at indhente Konsistoriums Samtykke til Afvigelse fra

det for Bibliotheket gj ældende Udlaansreglement. 5) Den hidtil bestaaende

Kommission for Universitetsbibliotheket ophæves fra den Tid, da foranstaaende

Forandring træder i Kraft. 6) Kommunitetsbibliotheket vedbliver som

hidtil sin særlige Virksomhed.
(Univ. Arkiv.)

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 978.
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Bekj. fra Undorv. Min. (Resol. 18 Okt.) ang. en forandret Indretning Okt. 22.

af den praktiske Undervisning i Fodselsvidenskaben ved den kgl. Fødsels-

og Plejestiftelse og nærmere Bestemmelse af de lægevidenskabelige Kandi-

daters Adkomst til at praktisere som Fødselshjælpere. *)

Kongen har bestemt: 1) at der ved den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse

anordnes en praktisk Undervisning i Fodselsvidenskaben efter følgende nær-

mere Bestemmelser: a) Der indrettes fra førstkommende 1. Nov. dels en

stationær Klinik i Stiftelsen selv og dels en dermed i Forbindelse sat side-

ordnet ambulatorisk Klinik paa de Steder i Byen, hvor fødende henvises fra

Stiftelsen til Forplejning hos Jordemødrene; b) i ethvert af Aarets tvende

Semestre gives og afsluttes et fuldstændigt klinisk Kursus; c) Adgangen

til Undervisningen, der i hvert Semester samlet meddeles saa stort et Antal

lægevidenskabelige Kandidater, som nærmere vil blive bestemt, kan kun

tilstedes Kandidaterne i det første eller senest i det andet Semester, efter at

de have underkastet sig Embedsexamen. Dog skal der, for at give de ældre

Lægekandidater, som endnu ikke have besøgt Fødselsstiftelsen, Lejlighed til

at tage Del i den nye Undervisning, i det første Aar, efter at denne er be-

gyndt, holdes 4 Kursus, hvert paa 3 Maaneder. 2) at det Testimonium,

som, overensstemmende med Plakat af 30. Januar 1838 angaaende en forenet

medicinsk-kirurgisk Examen § 7, meddeles de lægevidenskabelige Kandidater

efter aflagt Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet, herefter kun skal

give Adkomst til medicinsk-kirurgisk Praxis, men at derimod Rettigheden til

at praktisere som Fødselshjælper gjøres afhængig af, at vedkommende

Kandidat har erhvervet et særligt, af det lægevidenskabelige Fakultet ud-

stedt, Testimonium for fuldstændig at have gjennemgaaet det ved Fødsels-

og Plejestiftelsen anordnede kliniske Kursus i Fødselsvidenskaben, dog saa-

ledes, at denne Bestemmelse først træder i Kraft for de Kandidater, som i

Foraaret 1850 og efter den Tid underkaste sig den lægevidenskabelige

Examen ved Universitetet.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Kgl. Resol., hvorved Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet Nov. 2.

bemyndiges til at approbere Udkastet til en Plan for det rets- og stats-

videnskabelige Studium ved Kjøbenhavns Universitet for Bienniet fra Nov.

1849 til Nov. 1851, og den ved kgl. Resol. af 27. Dec. 1839 foreskrevne

Forelæggelse af en saadan Studieplan for det juridiske Fakultets Forelæs-

ninger for hvert Biennium, førend Approbation derpaa meddeles, bestemmes

at skulle bortfalde, og Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet bemyn-

diges til fremtidig selv at approbere det rets- og statsvidenskabelige Fakultets

Forelæsningsplaner.
(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvori samme tilskrives, at Nov. 2.

Ministeriet, efter at have modtaget de af Konsistorium fremsendte, af Kvæ-
stor meddelte yderligere Oplysninger angaaende de rentefrie Laan, der, i

ll'iiliold til Universitets Direktionens Skrivelse af 10. Juni 1844, ere af Kom-

•) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 149 -56.
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Nov. 2. munitctcts Midler tilstaaede studerende ved Kjøbenhavns Universitet, efter

Omstændighederne vil lade det have sit Forblivende ved den saaledes givne

Bestemmelse, men dog i Henseende til Udstrækningen af den derved de

studerende indrommede Begunstigelse med den Indskrænkning, at hvert en-

kelt Laans Størrelse ingen Sinde maa overskride 100 Rdl., og at det sam-

lede Beløb af, hvad der i alt ved deslige Udlaan maa paa engang udestaa

af Stiftelsens Midler, i intet Aar maa overstige 1000 Rdl. Ministeriet har

derhos tilføjet, at det med Konsistorium er enigt i at anse det rigtigst, at

Bemyndigelsen til at bevilge de ommeldte Udlaan ligesom hidtil beror hos

Komitebestyrelsen for Kommunitetets Stipendievæsen. (Univ. Arkiv.)

Nov. 4. Kgl. Resol., hvorved bestemmes: a) at der ved Siden af den

stationære Klinik paa den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse maa anvendes en

ambulatorisk Klinik med Hensyn til de Barselkvinder, der af Stiftelsen hen-

vises til for dens Regning at faa Fødselshjælp paa visse Steder i Byen;

b) at det Antal af Kandidater, som i Følge en allerhøjeste Resolution sam-

tidig skulle som Elever nyde Undervisning i Fødselsvidenskaben ved Stif-

telsen, i Regelen ej maa overstige 12, dog at Direktionen for Stiftelsen be-

myndiges til at tilstede, at dette Antal overskrides, naar saadant kan ske

uden Betænkelighed; c) at af de 4 Værelser, der paa Stiftelsen haves til

Disposition for Kandidater, 2 Værelser med frit Brændsel overlades til de 2

Elever, der 24 Timer ad Gangen vexelvis skulle have Ophold i Stiftelsen, at

det 3dje Værelse, ligeledes med frit Brændsel, anvendes til Beboelse for en

saakaldet fast Kandidat, der udvælges blandt dem, der have gjennemgaaet

det praktiske Kursus, og som Direktionen bemyndiges til at antage paa en

vis bestemt Tid, saasom et helt eller et halvt Aar, men uden at han nyder

nogen Løn af Stiftelsen, og endelig, at Direktionen bemyndiges til, naar det efter

længere Tids Erfaring maatte vise sig, at der ingen Betænkelighed er for-

bundet dermed, og naar Sundhedstilstanden paa den Tid er god, da for en

vis begrænset Tid at overlade det 4de Værelse til Beboelse for en eller

anden ældre Læge, som maatte ønske paa nogen Tid at opholde sig paa

Stiftelsen for der at gjøre sig bekjendt med Akkouchements Videnskaben.

(Algr. Ussings Reskr. Sral.)

Nov. 28. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bevilges, at den

Andel af Gebyret ved den filologisk-historiske Skolelærerembedsexamen og af

Gebyret for Testimonia publica, som i Følge kgl. Resol. 11 Jan. 1839 hidtil

har været tillagt Notarius ved den filologisk-historiske Embedsexamen , som

Følge af, at Notariatet er bortfaldet, for Fremtiden beregnes Universitetets

Kasse til Indtægt.*) (Univ. Arkiv.)

Dcc. 8. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved det fastsættes som

Regel saa vel for de studerende, der i Nov. 1849 have erholdt Kommunitets-

stipendiet og Regensbeneficiet, som for de studerende, hvem disse Beneficier

i Fremtiden blive tillagte, at de, naar de blive ansatte til Tjeneste

ved Hæren eller Flaaden, ikke maa forblive i Besiddelse af Beneficierne

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 209.
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længer end til den forst paafølgende almindelige Udnævnelsestid , dog saa- D^c. 8.

ledes, at der gives dem Udsigt til ved den første Vakance som indtræder,

efter at de ere vendte tilbage til Universitetet, at komme i fortrinlig Be-

tragtning blandt Ansogerne om Stipendiet, hvilket da kan tillægges dem for

den tilbagestaaende Del af Stipendietidens 4 Aar.*)
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved det tillades Kjøbenhavns Universitet fremdeles Dec. 13.

indtil videre selv at vedblive at beholde Forlaget af Almanaken, saaledes

at den i de sidst forløbne 8 Aar hermed fulgte Fremgangsmaade bliver at

iagltage, do<r at det overlades Almanakkomiteen selv at overdrage Trykningen

af Almanaken til den Bogtrykker, til hvem den maatte anse det rigtigst at

overdrage samme.
(Univ. Arkiv.)

Bekj. fra Underv. Min. (Resol. 17 Dec.) angaaende Ophor af Brugen Dec. 23.

af det latinske Sprog ved theologisk Embedsexamen ved Kjøbenhavns Uni-

versitet og Indførelse af en særegen Prøve i Latin for dem, som ville stedes

til denne Embedsexamen**).

Kongen har bestemt: 1) at Brugen af det latinske Sprog ved den

theologiske Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet ganske bortfalder,

første Gang ved den Examen, der afholdes i Decbr. 1850 og Januar 1851;

2) at der indrettes en paa det theologiske Studium beregnet Prove i det

latinske Sprog, som, fra det angivne Tidspunkt af, enhver studerende maa

underkaste sig, forend han kan stedes til den theologiske Embedsexamen, og

for hvilken fastsættes følgende nærmere Regler: a) Proven skal bestaa i en

skriftlig Oversættelse af et opgivet Sted, og i mundtlig Oversættelse af nogle

forelagte Steder af de latinske Kirkefædre; b) kun de studerende tilstedes

Adgang til Proven som godtgjøre, at de i det mindste i 272 Aar have

dyrket det theologiske Studium ; c) Proven afholdes i hvert Aars April og

Oktober Maaneder, og første Gang i Oktober 1850; d) Afholdelsen af

Proven henlægges til det theologiske Fakultet, og bliver den skriftlige Prove,

der gaar forud for den mundtlige og afholdes under behørigt Tilsyn, at be-

dømme af to Censorer, af hvilke dernæst den ene udfører den mundtlige

Examination i den andens Overværelse som Censor; dog kan dui ene af

disse Funktioner med Samtykke af Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-

væsenet overdrages til en dertil egnet Videnskabsmand, som ikke er Medlem

af Fakultetet, e) Udfaldet af Prøven betegnes ved de samme Karakterer,

som ere anordnede for den theologiske Embedsexamen, saaledes at Karakteren

Non contemnendus ikke udelukker fra Adgang til Embedsexamen, og at de,

som ikke optiaa denne Karakter, kunne underkast«? sig Proven paa ny efter

l
2 Aars Forlob; f) Karakteren for Proven indfores i Vidnesbyrdet, der

meddeles for aflagt theologisk Embedsexamen.
i
Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Underv. Min. Skr. til Odense Kathedralskolea Rektor, i hvilken Dec. 27.

bl. a. udtales, at da PI. 10. Avg. 1848 om en forandret Indretning af den

*) Lindes Medd. f. 1840-50 S. 850-51.
**) Lindes Medd. 1849 -5G S. 105-11.
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Dec. 27. ved Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. V § 4 anordnede Magisterkonferens ikke

fastsætter nogen bestemt Tid for Afholdelsen af Magisterkonferensen, vil

denne i det enkelte Tilfælde være at bestemme efter Overenskomst med det

filosofiske Fakultet. (Lindes Medd. i 1849—56 S. 210—11.)

1850.

Jan. 12. Kons. Oirk. til samtlige Legateforer om Regnskabsrevisionen.

Chefen for Kirke- og Undervisningsministeriets Revisionskontor havde, med Hen-

syn til, at det ved Revisionen af de enkelte, Universitetet vedkommende Efori- og Kuratel-

regnskaber vilde være nødvendigt at anstille en Konference med de i Kvæsturen beroende

Legat-Hovedregnskaber, hvilke indtil videre revideres i selve Kvæsturens Kontorlokaler,

anmodet Konsistorium om at ville foranstalte, at Eforerne lode deres til Revision bestemte

Regnskaber for 1849 og for Fremtiden bringe til det ham i Kvæsturen anviste Kontor-

lokale, for at han der kunde revidere dem, og havde derhos ytret det ønske, at der, hvor

fiere Regnskaber samtidig sendtes fra en Eforus, maatte med dem felge en underskreven,

aaben Fortegnelse. Efter fuldført Revision vilde Regnskaberne blive remitterede til de

respektive Regnskabsførere, og for saa vidt der da var gjort nogen Udsættelse, som for-

anledigede Regnskabsførerens Besvarelse, maatte Protokollen sammesteds tilbagesendes, for

at Revisor kunde tilføje sin eventuelle Vedtegning.

Da Konsistorium ikke finder noget at erindre mod, hvad saaledes er

andraget, skulde man tjenstligst anmode Hr. (Tit.) om indtil videre at lade

de Regnskaber, som af Dem aflægges for Aaret 1849 og følgende Aar, af-

levere i det angivne Kontorlokale i Kvæsturen, saa vel til Revision som

siden i fornødent Fald til Vedtegning, og lade en saadan Fortegnelse,

som den attraaede, medfølge; men i øvrigt har Konsistorium fundet det

rigtigst, at saa vel de Regnskaber, der have været Gjenstand for Be-

svarelse af Revisionsudsættelser og Revisors Vedtegning, som de, hvori ingen

Udsættelse er gjort eller Besvarelse er anset for unødvendig, ligesom hidtil

af Revisor remitteres Regnskabsføreren, som derefter uopholdelig maa til-

stille Konsistorium dem, for at de kunne blive sendte til Decision.

(Univ. Arkiv.)

Febr. 20. Kg].- Resol., hvorved det bifaldes,

at der normeres følgende Gager for det rets- og statsvidenskabelige

Fakultet til fra 1. April d. A. at regne at træde i Stedet for det ved Uni-

versitetets Normalreglement af 13. Nov. 1844 approberede Gageregulativ for

det forrige alene juridiske Fakultet, nemlig for 1ste Professor 2600 Rdl.,

2den 2200 Rdl, 3dje 2000 Rdl, 4de og 5te 1800 Rdl., 6te 1600 Rdl., 7de

1400 Rdl. og 8de 1200 Rdl., samt at, i Anledning af, at det tidligere under

det filosofiske Fakultet horende Professorat i Statsøkonomien overgaar til det

rets- og statsvidenskabelige Fakultet, den tredje i først nævnte Fakultet nu

normerede Gage paa 1600 Rdl. inddrages, hvilken Forandring iværksættes

saaledes, at, naar den statsøkonomiske Professors (Bergsøes) nærmeste Efter-

mand i det filosofiske Fakultet i sin Tid, efter den nu gjældende Gageskala,

vilde staa for Tour til at oprykke som tredje Professor paa 1600 Rdl., Op-

rykningen da bortfalder for ham og hans Eftermand, og først indtræder,

naar han kan ascendere til den anden Gage paa 1600 Rdl. *).

(Kons. Kopibog.)

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 235—37.



269 1850.

Underv. Min. Skr. til Komiteen for den filologisk-historiske Skole- Marts 2.

embedsexamen hvorved, i Anledning af et af Komiteens Formand indsendt

og anbefalet Andragende fra en Stud. philol. om , at den Bestemmelse

i Adg. 2. Febr. 1849 § 4 B. a, at der til Examen skal opgives »Homers

lliade eller Odysse« forandres derhen, at der heri kan opgives et tilsvarende

Antal Bøger af begge Digte, bifaldes, at Examinatorerne maa indrømme

en saadan Forandring, naar den begjæres, dog med den Indskrænkning, at

der i saa Fald maa opgives 12 sammenhængende Bøger af hvert Digt.

(Lindes Medd. f. 1849-56 S. 208.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor, at Universitetspedel Muller indtil Marts 13.

videre maa fritages for at besørge Eengjøringen af Kvæsturens Kontorer, og

at dennes Udførelse maa overdrages Kvæsturens Bud Villumsen mod en

aarlig Godtgjørelse af (50 Kdl., at udrede halvt af Universitetets og halvt af

Kommunitetets Kontorudgifters Normalsummer, dog saaledes, at Universitets-

pedellen fremdeles besørger det ham hidtil paahvilende daglige Tilsyn med
Kontorerne, navnlig med at Vinduerne og Vinduesskodderne ere lukkede om
Natten, saa vel som ogsaa besørger Rengjøringen af den for hans Bolig

og Kontorerne fælles Forstue og den tilstødende Gang i Kommunitets-

bygningen *). (Kvæsturens Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor, at de i ethvert Aars Januar Kvartal April 13.

afholdte Udgifter vedkommende Almanaken for det følgende Aar overføres

til det næste Regnskab, hvori Indtægterne ved Salget optages, for at derved

kan bevirkes en samlet Oversigt over Nettoindtægten af Almanakprivilegiet

for hvert Aar **). (Kvæsturens Arkiv.)

Bekj. fra Underv. Min. (Resol. 6. Maj) om Undervisningen i de Maj 13.

lærde Skoler.

§ 15 Nr. 6: For Disciple, der i Følge § 4 Nr. 7

ikke have deltaget i Religionsundervisningen i Skolen, og for hvem altsaa

Examination og Karakter i Religion bortfalder ved Afgangsexamen, saa at

der kun bliver 12 Specialkarakterer, kræves

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Bekj. fra Underv. Min. (Resol. 6. Maj) om Ophævelse af den hidtil- Maj 13.

værende Examen artium ved Kjøbenhavns Universitet m. m.

§ 12. Begæringen ***) maa, naar den angaar første Afdeling, være

ledsaget af Døbe- og Konfirmationsattest og af en Mands Vidnesbyrd, der

i det hele sidste Aar for Examenstiden har haft Del i vedkommendes Under-

visning, om, at han anser ham for moden til Prøven, samt om, at der i

huns Opførsel intet er, der gjør ham uværdig dertil; naar den angaar anden
Afdeling, af en Erklæring af samme Art og af Bevis for, at vedkommende
har underkastet sig første Afdeling

CAlgr. Ussings Lovsaml.)

) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 893.

**) Lindes Medd. f. 1849-5G S. 915-16.
Fra en Privatist om at maatte indstille sig til Afgangsexamen.
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Maj 13. Bekj. fra Underv. Min. (Resol. 6. Maj (ang. en forandret Inddeling

af det akademiske Aar ved Kjøbenhavns Universitet *).

Kongen har approberet følgende Bestemmelser: § 1. Det aka-

demiske Aar ved Kjøbenhavns Universitet, ligesom og ved den polytekniske

Læreanstalt, begynder hvert Kalenderaars 23. Avgust og sluttes det

følgende Kalenderaars 22. Avgust. Det deler sig i tvende Hovedafdelinger

(Halvaar, Semestre), den første fra 23. Avgust til 31. Januar, den

anden fra 1. Februar til 22. Avgust, af hvilke enhver indbefatter en Fore-

læsnings- og en Examenstid foruden Ferierne. § 2. Den alminde-

lige Forelæsningstid ved Universitetet, ligesom og ved den polytekniske

Læreanstalt, er i det første Halvaar fra 23. Avgust til 22. December og i

det andet fra 1. Februar til 9. Juni, de her nævnte Dage medregnede, dog

med den nærmere neden for i § 4 ommeldte Undtagelse. Docenterne 'i

Botaniken overlades det at fordele den her foreskrevne Forelæsningstid paa

de forskjellige Forelæsningskursus efter Gjenstandens Tarv og i det hele at

træffe saadan Overenskomst med deres Tilhørere om Tidens Benyttelse, som

deres Fags særegne Natur kræver, ligesom det ogsaa overlades til de Pro-

fessorer, som kunne og ønske det, at fortsætte deres Forelæsninger under

Examenstiden. § 3. Ferierne ere de tvende større, Juleferien fra 23.

December til 6. Januar og Sommerferien fra 10. Juli til 22. Avgust, samt

Paaskeferien fra Onsdagen før til Tirsdagen efter Paaskefesten og Pinseferien

fra Lørdagen før til Tirsdagen efter Pinse, alle her nævnte Dage medregnede.

§ 4. Examinerne, af hvilke ingen bliver at afholde mere end to Gange

om Aaret, skulle i det første akademiske Halvaar afholdes mellem 7. og 31.

Januar og i det andet mellem 10. Juni og 9. Juli, alle de nævnte Dage

medregnede, dog at ved de større Examina, hvis mundtlige Del vil medtage

hele denne Tid, den skriftlige Examen kan afholdes inden Forelæsningernes

Ophør, men uden at disse derved afbrydes. Dersom saa mange skulde an-

melde sig til Examen, at der kan forudses, at samme i Januar Maaned ikke

kan tilendebringes inden den nævnte Tid, da Forelæsningerne i det andet

akademiske Halvaar skulle begynde, skal det være det vedkommende Fakultet

tilladt at udsætte Forelæsningernes Begyndelse nogle Dage ef^er Examens

Tilendebringelse; men det har da inden 1. Februar at gjøre Indberetning til

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet saa vel om Dagene, paa

hvilke Examen sluttes og Forelæsningerne begynde, som om Aarsagerne til

Overskridelsen af den anordnede Tid. Fra de her foreskrevne Regler und-

tages alene: den lægevidenskabelige Forberedelses Examens botaniske Del,

hvilken bliver særlig at afholde i Oktober Maaned, hvorimod dens kemiske

og zoologiske Del henlægges til de almindelige Examenstider; den botaniske

Prøve for Farmacevter, for hvilken samme Regel skal gjælde; den læge-

videnskabelige Embedsexamens Prøver i praktisk og pathologisk Anatomi og

Operationer, hvilke for dem, som ville underkaste sig Examen om Sommeren,

blive særskilt at afholde i Ugen efter Paaske. § 5. Den her bestemte Ord-

ning af det akademiske Aar træder i Kraft med den 23. Avgust 1852. Som
Følge deraf henlægges i Aaret 1852 alle de Examina, som hidtil have været

*) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 1-17.
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afholdte i April, til Tiden fra 10. Juni til 9. Juli, og bemyndiges Mini- Maj 13.

stenet for Kirke- og Undervisningsvæsenet til at træffe de fornødne Be-

stemmelser om Forelæsningernes Gang i Tiden fra det hidtil værende Vinter-

semesters Ende indtil Sommerferien. Herfra undtages dog Anden Examen,

hvis forste Del ogsaa i dette Aar afholdes i April og anden Del i Oktober,

ligesom de til denne Prove hørende Forelæsninger i Sommeren 1852, uanset

den Omordning, de øvrige Forelæsninger maatte blive underkastede, blive

at holde efter den ældre Semesterinddeling, alene med den Afvigelse, som

folger af den nye Ansættelse af Sommerferien. § 6. Universitetets Rektor

ligesom ogsaa Fakulteternes Dekaner tiltræde deres Poster, som hidtil Rektor,

ved den Fest, der i Anledning af Reformationens Indførelse aarlig holdes

ved Universitetet. For Dekanatskiftet iværksættes denne Forandring saa-

ledes, at de Dekaner, som have overtaget deres Embeder ved Begyndelsen af

Kalenderaaret 1852, samtlige fratræde dem ved Reformationsfesten i samme

Aar. § 7. De akademiske Stipendier, der hidtil ere bortgivne om For-

aaret og Efteraaret, navnlig Kommunitets- og Regensstipendiet, bortgives fra

den Tid, da den nye Inddeling af det akademiske Aar indtræder, i den

første Maaned af ethvert af de halvaarlige Kursus, saaledes at Stipendiet

regnes fra Begyndelsen af el hvert af disse. Overgangen hertil sker saaledes,

at de Vakancer, der i Foraaret eller Efteraaret 1852 og fremdeles opstaa ved

Udtrædelse af Alumner, der ere berettigede til Stipendiet indtil den Tid,

først besættes ved næste Halvaars Begyndelse, hvorimod det Beløb, der paa

denne Maade bespares af Kommunitets- og Regensstipendiet, anvendes til

extraordinær Understøttelse for studerende. For at paaskynde Overgangen,

forpligtes de studerende, der, efter at disse Bestemmelser ere givne, ud-

nævnes til at nyde de nævnte Stipendier, til at fratræde Stipendiet ved den

Begyndelse af et Semester, der gaar nærmest forud for det Foraar eller

Efteraar, til hvilket de ellers vilde beholde Stipendiet (altsaa omtrent 3

Maaneder tidligere).

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Kgl. Resol., hvorved Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet Juni 9.

bemyndiges til, uden foregaaende Forestilling, at bevilge Afhændelse af

Gods, tilhørende de under samme sorterende højere Undervisningsanstalter

og Stiftelser, Universitetet, Kommunitetet, Sorø Akademi og den alminde-

lige Skolefond, hvis Ansættelse ikke overstiger 2 Tdr. Hartkorn *).

(Algr. Ussings Lovsaml.)

Kgl. Resol., hvorved approberes følgende Forandringer og nærmere Jnni 9.

Bestemmelser med Hensyn til Organisationen af den Arnemagnæanske

Stiftelse**):

1) Den ved allerhøjeste Reskr. af 24. Sept. 1772 anordnede bestandige

Kommission for Stiftelsens Bestyrelse skal herefter bestaa af 5 Medlemmer,

nemlig 2 Eforer og 3 andre Medlemmer. 2) De tvende Eforer vælges af

Konsistorium ved Kjøbenhavns Universitet eller det akademiske Raad, der

•) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 943.

**) Lindes Medd. f. 1849—5G S. 777—97.
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Juni 9. maatte træde i Stedet for Konsistorium, blandt Universitetets Lærere, saa-

ledes at, saa længe Konsistorium beholder dets nuværende Form, i det

mindste den ene af dem bor være Consistorialis. 3) De øvrige 3 Med-

lemmer af Kommissionen beskikkes, efter Forslag af Konsistorium, af Mini-

steriet fur Kirke- og Undervisningsvæsenet, med frit Valg mellem Univer-

sitetets Lærere og andre, der maatte være villige til at modtage en saadan

Kaldelse. 4) Nedsættelsen af Medlemmernes nuværende Antal efter disse

Bestemmelser iværksættes først ved indtræffende Afgang blandt Kommis-

sionens øjeblikkelige Medlemmer, saaledes at en fratrædende Efors Plads vel

strax bliver at besætte, men at derimod foruden Eforerne ikke noget nyt

Medlem indtræder i Kommissionen, saa længe denne i det hele tæller 5

Medlemmer. 5) Den umiddelbare Bestyrelse af Stiftelsen, derunder ogsaa

indbefattede de Konsistorium efter Fundatsens §§ 15, 21 og 26 tillagte For-

retninger, tillige med Bestemmelsen om den hensigtsmæssigste Udførelse af

Arbejderne, overdrages det udelukkende Kommissionen at varetage, dog at

denne, naar den i noget Tilfælde nærer Tvivl om et Foretagendes Forhold

til Stiftelsens Fundats, og af denne Grund finder en særlig Bemyndigelse

fornøden, derom har at henvende sig til bemeldte Ministerium og samtidig

dermed at underrette Konsistorium derom for at give dette Lejlighed til at

ytre sig. 6) Konsistorium har at føre et almindeligt Tilsyn med Stiftel-

sens Virksomhed, i hvilken Henseende det gjøres Kommissionen til Pligt,

aarlig inden 1. Marts til Konsistorium at indsende en Beretning in duplo

om Stiftelsen i det sidst forløbne Aar, af hvilken Konsistorium indsender

det ene Exemplar til samme Ministerium. 7) Sekretærposten ved Kom-
missionen inddrages, naar den nuværende Sekretær fratræder Posten, hvor-

efter det Bidrag af Finanserne, som nu tilskydes til Sekretærens Løn, bliver,

under Forudsætning af, at det efter Postens Ophør vedblivende kan tilflyde

Stiftelsen, at anvende til Honorar for Redaktionsarbejde ved Udgivelsen af

de af Kommissionen til Trykken befordrede Skrifter og til speciel Godt-

gjørelse for saadanne Arbejder, som Sekretæren hidtil har udfort, for saa

vidt disse ikke kunne enten erholdes besørgede ved Stiftelsens Stipendiarier eller

overtages af Kommissionens egne Medlemmer. 8) De tvende Stipendiarier ved

Stiftelsen blive fremtidig at antage af Kommissionen og ligeledes at ent-

ledige af denne, naar dette sker efter deres egen Begjæring, hvorimod det

forbeholdes Konsistorium at fratage dem Stipendiet, naar dette i noget Til-

fælde mod deres ønske skulde gjøres nødvendigt. Den i Fundatsens § 4

for Stipendiarierne bestemte faste Løn af 300 Rdl. aarlig for den 1ste, og

200 Rdl. for den 2den, indtræder fra 1. Jan. 1851 at regne. 9) De

tvende Haandskrivere , som fundatsmæssig skulle være ved Stiftelsen, bort-

falde, saaledes at Afskrivning, naar denne ved andre end Stipendiarierne

lindes fornøden, besørges mod særskilt Betaling.

(Univ. Arkiv.)

Juni 30. Lov om Anvisning af Gager og deslige, samt om Forskud.

Rigsdagen har vedtaget og Kongen ved sit Samtykke stadfæstet føl-

gende Lov: § 1. Fra 1. Avgust 1850 udbetales saa vel Civillisten og det

kongelige Huses Apanager som alle Statskassen vedkommende Gager, Pen-
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sioner og Vartpengc maanedlig og forud, vod hver Maaneds Begyndelse. Juni 30.

§ 2. Dødsfald eller Afgang i Maanedens Lob bevirker ikke Tilbagebetaling

af nogen Del af det forud oppebaarne Maancdsbelob. § 3. Enhver ny

Gage, Pension eller Vartpengc tager sin Begyndelse fra den 1ste i den

næste Maaned efter den, i hvilken Udnævnelsen, Afskedigelsen eller Døds-

faldet er sket, saafrernt det ikke i enkelte Tilfælde udtrykkelig bestemmes,

at samme skal regnes fra et sildigere Tidspunkt. § 4. Paa Pensioner og

Vartpenge gives intet yderligere Forskud af Statskassen, end den i § 1 be-

stemte maanedlige Forudbetaling. § 5. Paa Gager af og under 1000

Rdl. kan, under særdeles og paatrængende Omstændigheder, gives Forskud

indtil et Beløb af 1U Aars Gage, uden Sikkerhedsstillelse og rentefrit, mod

at afdrages senest i 2 Aar med 1 fa maanedlig. Den, der har faaet et

saadant Forskud, kan ej erholde noget nyt Forskud, førend et Aar efter at

det ældre er afbetalt. Paa Gager af højere Beløb kan saadant Forskud kun

gives i Tilfælde af uansøgt Forflyttelse, og for øvrigt under de foranførte

Betingelser. § 6. De hidtil bevilgede Forskud skulle tilbagebetales ved

maanedlige Afdrag, efter Finansministerens nærmere Bestemmelse, for saa

vidt ikke andre Vilkaar ere fastsatte ved Forskuddets Bevilgelse. De skete

Forudbetalinger kunne behandles som bevilgede Forskud. Ved Statsregn-

skabet gjøres nøjagtig Rede for de i det paagjældende Finansaar indkomne

Afdrag og de endnu henstaaende Forskud. § 7. De paa den fremlagte

særegne Fortegnelse opførte Forskud, til Beløb 25,139 Rdl. 55 Sk., saa vel

som de paa den almindelige Fortegnelse Litr. A 1ste Konto under Q op-

førte, før 1841 bevilgede Forskud, til Beløb 1860 Rdl, eftergives.

(Algr. Ussings Lovsaml.)

Underv. Min. Skr., hvorved fastsættes følgende nærmere Regler for juli 13.

Ordningen af Bygningsdirektoratets Forhold til Universitetets, Kommunitetets

og den polytekniske Læreanstalts Bygninger, nemlig*):

A. De Bygninger, som ere indrømmede Universitetets Professorer til

Beboelse, med Forpligtelse til selv at vedligeholde samme, for Tiden kun de

2 Bygninger, Gaarden Nr. 33 i store Kannikestræde og Nr. 97 i Studie-

stræde, forblive i samme Forhold, som hidtil, saaledes at Tilsynet med dem
føres og Reparationsarbejderne ved dem besørges af vedkommende Benefici-

arier selv uden Mellemkomst af Bygningsdirektoratet, og at Kontrollen med,

at de ikke forfalde og Afholdelsen af de dertil sigtende Syn, der fra Uni-

versitetets Side maatte foranlediges, bliver en Bygningsdirektoratet uved-

kommende Foranstaltning, som Universitetet selv vil have at træffe. Dog
maa, i Henhold til den Bygningsdirektoratet paahvilende Forpligtelse med
Hensyn til samtlige offentlige Bygninger overhovedet, vedkommende Bcne-

ficiarier lige saa vel som Universitetet forbeholdes Adgang til ved fore-

faldende større Bygningsforetagender ved de ommeldte Bygninger at hen-

vende sig til Bygningsdirektøren om at faa Medhjælp af vedkommende Byg-

ningsinspektør her i Hovedstaden, ligesom Ministeriet om saadanne Arbejder

forbeholder sig at hore Bygningsdirektoratet. B. Bygninger, som ere

•) Lindes Medd. f. 184&—56 S. 1)75-77.

Normer f. Univ. II. :jf>



1850^ 274

Juli 13. underlagte særlige Bestyrelser eller Embedsmænd, som Værger, Eforer eller i

deres Professorstillinger, nemlig: 1) Frue Kirke, hvis Vedligeholdelse be-

sørges af Kirkens Værger. 2) Trinitatis Kirke, ligeledes. 3) Sammes Præste-

bolig, ligeledes. 4) Det astronomiske Taarn, Professor astronomiæ. 5) Uni-

versitetsbibliothekets Lokale, Universitetsbibliothekaren. 6) Den botaniske

Haves Bygninger, Havens Direktor. 7) Den polytekniske Læreanstalt, Lære-

anstaltens Bestyrelse. 8) Elers Kollegium, Eforus. 9) Borcks Kollegium,

ligeledes. 10) Valkendorfs Kollegium, ligeledes. 11) Hvidovre Kirke, Frue

Kirkes akademiske Værge. 12) Husene Nr. 200, 201 og 202 i lille Fiol-

stræde og Huset Nr. 108 & 9 i St. Pederstræde, udlejes af Kvæstor. For

saa vidt der ved disse Bygninger, hvis Vedligeholdelsesudgifter ikke bestrides

af den ved Finansloven bevilgede og ved Tilskud fra de forskjellige Stiftelser

sammenlagte Sum til Bygningsudgifter, bliver Spørgsmaal om større Byg-

ningsforetagender, ville vedkommende Bestyrelser, Eforer, Værger eller Pro-

fessorer have at henvende sig til Bygningsdirektoren for at faa vedkommende

Bygningsinspektors Hjælp til i Forening med dem at udkaste Planen til

Arbejderne, og affatte Overslagene, som dernæst indsendes af Bygningernes

respektive Bestyrere til Ministeriet, som forbeholder sig, hvis dertil findes

Anledning, at indhente Bygningsdirektorens Betænkning, inden Arbejdet

approberes til Udforelse. Med de ordinære Vedligeholdelsesarbejder og lobende

Smaareparationer forholdes ganske som hidtil, saaledes at de uden Mellem-

komst af Bygningsdirektoren og Bygningsinspektoren her i Hovedstaden be^

sørges af dem , hvem Tilsynet med Bygningerne er betroet. C. De Byg-

ninger, hvis Vedligeholdelse hidtil er besorget af Universitetskvæsturen,

nemlig Universitetsbygningen, Kommunitetsbygningen , kirurgisk Akademi,

Universitetets Landsbykirker, samt den under Stipendiebestyrelsen staaende

Regensbygning, overgaa ganske under Bygningsdirektoratet, saaledes at det

hele Tilsyn og de Funktioner, som med Hensyn til disse hidtil have paa-

hvilet Kvæstor, overtages af vedkommende Bygningsinspektor. Deraf er det

en Følge, at Bygningsinspektoren har at afholde de aarlige Syn over disse

Bygninger, — hvilke dog baade til Bygningsinspektørens Vejledning og af

Hensyn til vedkommende Stiftelsers Tarv blive at overvære af Kvæstor eller

en af ham i det enkelte Tilfælde dertil bemyndiget Embedsmand under

Kvæsturen — , at affatte Planerne og Overslagene, at besørge Arbejderne

udførte og derom at afslutte Akkorderne, at efterse om og hvorledes Ar-

bejderne ere udførte, at attestere Haandværkernes Regninger, alt som res-

sorterende Embedsmand under Bygningsdirektoren, hvem Planerne og Over-

slagene blive at tilstille, og af hvem atter disse tilstilles Ministeriet til

Approbation for igjen, naar Approbationen er erholdt, at tilbagesendes af

ham til Bygningsinspektørerne til Udforelse. De løbende Vedligeholdelses-

arbejder og daglig forefaldende Smaareparationer blive ligeledes at foran-

stalte af Bygningsinspektøren, der til saadan Hensigt har at føre Tilsynet

med hver enkelt Bygning og paa ethvert Sted ved Aftale med eller Be-

myndigelse til en paa Stedet boende Mand at sørge for, at uopsættelige

Smaareparationer, saasom Ruders Indsættelse, Reparationer af Hængsler og

Laase o. s. v. strax iværksættes, hvilket, saa vidt skjonnes, uden betydelig

Vanskelighed lader sig gjore, naar den Mand, med hvem saadan Aftale
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træffes, underrettes orn, hvilke Haandværkcre der benyttes af Bygningsin- Juli 13.

spektøren. Udbetalingen af Regningerne kan ske i Kvæsturen, naar disse,

attesterede af Bygningsinspektøren, tilstilles samme af Bygningsdirektøren

med Anvisning til Udbetalingen , ligesom Kvæsturen efter disse Anvisninger

med Bilag opgjor Regnskabet for de vedkommende Stiftelsers Bygningskonto,

der indsendes til Ministeriet med Stiftelsernes Aarsregnskaber, hvorved det

dog er en Selvfølge, at forefaldende Udsættelser ved Revisionen af Bygnings-

regnskaberne blive at besvare af Bygningsdircktoratet og ere Kvæstor uved-

kommende. (Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor, at de i L. 30. Juni 1850 inde- Juli 20.

holdte Bestemmelser angaaende Anvisning af Gager, Pensioner og Vartpenge,

som udbetales af Statskassen, ogsaa ville være at anvende paa Gager og

Lønninger m. v. , der udbetales af samtlige de under Universitetskvæsturen

hørende Stiftelsers Kasser. Med Hensyn til, at Gagerne i Følge Loven

blive at udbetale maanedsvis og forud, anser Ministeriet det for rigtigst, at

de forskjellige Indeholdelser, saasom til Præmier til Livsforsikringsanstalten,

Renter og Afdrag paa Laan m. v., som skulle ske i Embedsmændenes Gager eller

Lønninger, saa vidt mulig fordeles ligelig paa Regnskabsaarets 12 Maaneder,

dog saaledes, at det iagttages at vedkommende Kasse ikke til nogen Tid

staar i Forskud for udbetalte Summer. Det tilføjes, at der i øvrigt intet er

til Hinder for, at Indeholdelsen maa ske med det samlede Beløb paa en

Gang i Gagen, ligesom hidtil, for de Embedsmænds Vedkommende, som

selv maatte ønske det. *) (Kvæsturens Arkiv.)

Regler for Skolers Adgang til den botaniske Have , fastsatte af Avg. 23.

Havens Direktør.

1) Haven er aaben fra 1. April til 31. Okt. hver Dag fra Kl. 8—12 Fm.

Søndag undtagen. 2) Adgangskort for hele det oven nævnte Tidsrum,

lydende paa navngivne Lærere eller Lærerinder med deres Disciple, faas

hos Gartneren, til hvem det maa opgives, paa hvilke Dage og hvilken Tid

af Dagen der ønskes Adgang. 3) Disciplene maa være ledsagede af en

Lærer (eller Lærerinde), og der maa ikke indlades mere end .8 Disciple med
hver Lærer. 4) Læreren maa være ansvarlig for, at Disciplene ikke over-

træde de Ordensbestemmelser, som indeholdes i de paa flere Steder i Haven

opslaaede Regler for Adgang til Haven. (Univ. Arkiv.)

Bek> fra Underv. Min. (Resol. 1. Sept.) ang. en forandret Indret- Scpt. 7.

ning af den ved kgl. Resol. 16. April 1847 foreskrevne almindelige filosofiske

Prøve ved Kjøbenhavns Universitet.**)

§ 1. Enhver studerende, der vil stedes til en af Universitetets Era-

bedsexamina eller til en Magisterkonferens, skal forinden have underkastet

sig en Prøve med Hensyn til et forberedende filosofisk Studium og bcstaaet

den. § 2. Den filosofiske Prøve omfatter som Gjenstandc: l

) en propæ-

devtisk Indledning til Filosofien i Almindelighed med Henblik til Filosofiens

*) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 979.

**) Lindes Medd. f. 1849-5G S. 88-99.
35*
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Sept. 7. historiske Udvikling, 2
) Logik og 8

) Psykologi. Over disse Discipliner vil

der hvert Aar af Professorerne i Filosoflen blive holdt et paa begge Halvaar

fordelt Forelæsningskursus , der ventes tilendebragt med et ugentligt Time-

antal af ikke over 8 i Gjennemsnit for begge Professorer tilsammen hele

Aaret om. § 3. Proven afholdes to Gange om Aaret i de sædvanlige

Examenstider ved Semestrenes Slutning, efter foregaaende Indtegning hos

Dekanus og er alene mundtlig. § 4. Professorerne i Filosofien fordele

Forelæsningerne og Examinationen mellem sig; for hver af de tre i § 2

nævnte Discipliner gives en særskilt Karakter, udtrykt ved en af følgende

sex Betegnelser: Udmærket godt, Meget godt, Godt, Temmelig godt, Maade-

lig, Slet. Den, der i en Eubrik faar Slet eller i to Maadelig, anses ikke

for at have bestaaet Proven og maa paa ny underkaste sig den i alle tre

Discipliner. Om Udfaldet af Proven meddeles et skriftligt Vidnesbyrd, under-

skrevet af Dekanus i det filosofiske Fakultet. § 5. Hver studerende, der

indtegnes til Proven, betaler ved Indtegningen 2 Kbd. i Indtegningspenge.

§ 6. I den her foreskrevne Form vil Proven første Gang blive afholdt

ved Slutningen af det akademiske Aar 1850—51 for studerende, der ere

indskrevne ved Universitetet efter at have bestaaet Afgangsexamen ved en

lærd Skole. De, der ere indskrevne efter at have taget Examen artium i

dens hidtilværende Form, maa underkaste sig den hidtil gj ældende filologisk-

filosofiske Examen.
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Sept. 18. Kundgj. fra Konsistorium ang. Oprettelsen af et mathematisk-natur-

videnskabeligt Fakultet samt om den akademiske Lærerforsamling og Kon-

sistoriums fremtidige Stilling.*)

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets allerunderdanigste Forestilling

har det behaget Hans Majestæt Kongen den 1. d. M. allernaadigst at bifalde

følgende Bestemmelser: 1. Lærerne ved Universitetet i de mathematiske

"Videnskaber og i Naturvidenskaberne (nemlig efter Normalreglementet af

1844 Professorerne i Mathematik, Astronomi, Fysik, Kemi, Zoologi, Botanik,

Mineralogi) udtræde af det filosofiske Fakultet, hvortil de nu henhøre, og

danne ved Siden af det tilbage blivende filosofiske Fakultet et eget Fakultet,

hvilket under Navn af det mathematisk-naturvidenskabelige med sin egen

Dekanus stilles i samme Forhold til Universitetet og tillægges samme Heftig-

heder som Universitetets andre Fakulteter, dog saaledes at den, i Folge Uni-

versitetets under 13. November 1844 allernaadigst approberede Normalregle-

ment, for det hidtil værende samlede filosofiske Fakultet gj ældende Gageskala

vedbliver sammenhængende at gjælde for samtlige Professsorer saa vel i det

tilbage blivende filosofiske som i det nye mathematisk-naturvidenskabelige

Fakultet efter deres indbyrdes Anciennetet. 2 a. Samtlige ved Universitetet

(enten i normerede Pladser eller uden for dem) fast ansatte Lærere, ligesom

ogsaa saadanne, der ere konstituerede i normerede Læreres Sted, danne en

akademisk Lærerforsamling, der træder sammen til Moder regelmæssig fire

Gange om Aaret og desforuden sammenkaldes af Universitetets Kektor saa

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 19-49.
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ofte som enten Universitetets Overbestyrelse eller Konsistorium eller 12 åfSept. 18.

Medlemmerne forlange det; b. Den akademiske Lærerforsamling udover dels

Valgret efter de neden for herom givne Bestemmelser, dels beraadslaar den

om Sager, der ere af almindelig Interesse for Universitetet, enten umiddelbart

med Hensyn til den videnskabelige Virksomhed eller med Hensyn til Uni-

versitetets, dets Læreres og de studerendes Stilling og Forhold i andre Hen-

seender, og som enten af Overbestyrelsen eller Konsistorium forelægges eller

af Forsamlingen selv tages under Overvejelse. Dens Erklæringer og An-

dragender om slige Sager betragtes som det endelige Udtryk af Universitetets

Mening og Ønsker. De indgaa til Overbestyrelsen gjennem Konsistorium;

c. Universitetets Rektor leder Forhandlingerne; d. En Beslutning kan kun

fattes, naar i det mindste Halvdelen af Medlemmerne ere tilstede. 3 a. Kon-

sistorium, hvis Stilling og Forretningskreds bliver den samme som hidtil, med
Undtagelse af den Forandring, som Indforelson af den akademiske Lærer-

forsamling kan medføre med Hensyn til Afgivelsen af Erklæringer og Menings-

ytringer, skal herefter bestaa af 16 Medlemmer, af hvilke 11, to af det theo-

logiske Fakultet, to af det rets- og statsvidenskabelige, to af det medicinske,

tre af det filosofiske, to af det mathematisk-naturvidenskabelige, indtræde

efter Anciennetet i hvert Fakultet, uden særlig kongelig Udnævnelse, men de

5 ovrige i Følge Valg; b. Valget foretages af den akademiske Lærerforsam-

ling med absolut Stemmeflerhed mellem samtlige normerede Professorer uden

Hensyn til Fakultet. Det gjælder for 5 Aar. Gjenvalg kan finde Sted.

Undslaar Nogen sig for at modtage Valg, og erkj endes hans Undskyldnings-

grunde ikke af Valgforsamlingen for gyldige, afgjøres Spørgsmaalet af Mini-

steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet; c. Valget foretages i første

ordentlige Mode af den akademiske Lærerforsamling efter indtraadt Vakance;

indtræffe to Vakancer, holdes et overordentligt Møde for at vælge. 4 a. Den
hidtil bestaaende og til opnaaet eller ikke opnaaet Sæde i Konsistorium knyt-

tede Forskjel mellem Professores ordinarii og extraordinarii ophører herefter,

saaledes at alle de Professorer, der have en af de paa Normalreglementet

opførte Pladser, betragtes og betegnes som ordinarii, og Benævnelsen extra-

ordinarii kun bruges om de Lærere med Professortitel, der ikke have nogen

normeret Plads; b. De Friboliger og Huslejeportioner, der hidtil have været

opterede efter Anciennetet i Konsistorium, tilfalde de nu værende Medlemmer
af Konsistorium efter de hidtil gjældende Regler; men efter disse berettigedes

Afgang skal Adgangen staa lige aaben for alle i normerede Pladser ansatte

Professorer efter deres Anciennetet, beregnet fra deres første faste Ansættelse

ved Universitetet; c. I den saakaldte Professorernes Distributs have, som
hidtil, kun Konsistoriums Medlemmer (saa vel de efter Embeds Alder indtraadte

som de valgte) Andel; d. Legatefori<>r, Kirkeværgeposter og deslige Forret-

ninger kunne efter Overdragelse af Konsistorium ogsaa varetages af Profes-

sorer, der ikke ere Medlemmer af Konsistorium. 5. Universitetets Rektor

vælges af don akademiske Lærerforsamling. Valgbare ere samtlige Medlemmer
af Konsistorium. Valget sker med absolut Stemmeflerhed; det gjælder for

et Aar; den afgaaende kan gjenvælges for et Aar, men ikke oftere strax.

I udskyldningsgruude bedommes af den vælgende Forsamling, forkaster den

dem, kan Sagen indstilles til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet



1850. 278

Sept. 18. til Afgjorelse. Valget maa foregaa mindst en Maaned før Tiltrædelsen af

Rektoratet; om dets Udfald sker Indberetning til bemeldte Ministerium og

derfra til Hans Majestæt Kongen; 6. Fakulteternes Dekaner vælges af ethvert

Fakultet især paa et Aar. Gj en valg er tilladt, men ikke forpligtende, førend

et andet Medlem har fungeret; Undskyldningsgrunde bedømmes som ved

Valget til Rektor. Valget maa foregaa mindst en Maaned før Tiltrædelsen.

7 a. Inspectores qvæsturæ vælges som hidtil af Konsistorium blandt dets

egne Medlemmer. Træder en af dem ud af Konsistorium, hvori han kun

ved Valg havde Plads, nedlægger han denne Funktion ; b. Den yngste rets-

kyndige Professor, der enten efter Embeds Alder eller Valg er Medlem af

Konsistorium, er dettes Referendarius. 8. Rektor er bemyndiget til ved Konsi-

storiums Møder at tilkalde Bestyrerne for Universitetets videnskabelige Instituter

og Samlinger, ligesom ogsaa Eforerne for Legater, Kollegier og Kirker, for

saa vidt de ikke ere Medlemmer af Konsistorium, ved Afgjorelse af Sager,

som vedkomme de dem underlagte Stiftelser og Anstalter, saa at de deltage

i Forhandlingen af disse, dog uden Stemmeret. 9. Det bliver strax at tage

under Overvejelse, hvilke Forandringer der efter den ved Optagelsen af valgte

Medlemmer forandrede Sammensætning af Konsistorium maa være at foretage

ved den saakaldte Professorernes Enkekasse, navnlig hvorvidt og hvorledes

den, med Varetagelse af alle nu værende Interessenters Ret, kan udvides til

en Enkekasse for samtlige faste Universitetslærere. 10. Den i det foregaaende

anordnede akademiske Lærerforsamling træder i Virksomhed fra 1. Oktober

1850. Ved Rektoratet og Dekanaterne indtræder det foreskrevne Valg ved

det Skifte, der foregaar i disse Poster i indeværende Aar. Med Hensyn til

Plads i Konsistorium indlræder Valg efterhaanden som Vakancer opstaa, for

saa vidt Vakancer ikke finde Sted i en af de Pladser, der ogsaa for Frem-

tiden besættes efter Embeds Alder. Hvilken allerhøieste Resolution, i Hen-

hold til Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 11. d. M., herved

kundgjøres til Efterretning for alle Vedkommende.
(Univ. Arkiv.)

Okt. 3. Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Gebyret for Magister-

konferenser*).

Medens Gebyret for Magisterkonferenser i Folge Bekj. 29. Jan. 1839 var 4 Rdl.,

var der ved PI. 10. Avg. 1848 intet bestemt om Gebyret for den ved Plakaten anordnede

Magisterkonferens, ved hvilken 3 Opgaver under Tilsyn skriftlig skulle besvares af Kandi-

daterne. Dekanus for det filosofiske Fakultet forespurgte derfor, hvor meget der ved de

Magisterkonferenser, som omhandles i bemeldte Plakat, sammenholdt med Adg. 2. Febr.

1849 § 15, i det hele vilde blive at affordre de vedkommende.

Efter en Henstilling fra Konsistorium har Ministeriet bifaldet, at det

ved Bekj. 29. Jan. 1839 for Magisterkonferenser fastsatte Gebyr af 4 Rdl.

forhøjes til 10 Rdl., saaledes at deraf de 8 Rdl. tilfalde Universitetet og 2

Rdl. Pedellerne til lige Deling. (Univ. Arkiv.)

Okt. 12. Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Gebyr for den ved kgl.

Resol. 17. Decb. 1849 (Bekj. 23. s. M.) anordnede særskilte Prøve i Latin

for theologiske studerende**).

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 215.

**) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 111-12.
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Til Dækning af Udgifterne ved Afholdelsen af den særskilte Prove i Latin (navn- Okt. 12.

lig til Tilsynet ved den skriftlige Prøve) og for at give Pedellerne et Vederlag for de for-

ogede Forretninger, som Prøvernes Afholdelse medforer for dem, indstillede Konsistorium,

at der af hver Kandidat maatte erlægges et Gebyr af 2 Rdl., hvoraf 1 Rdl. skulde tilfalde

Universitetets Kasse til Dækning af Udgifterne til Inspektionen ved den skriftlige Prove og

1 Rdl. tilstaas Pedellerne til lige Deling.

Herpaa har Ministeriet svaret, at dot finder det betænkeligt at paa-

lægge de theologiskc studerende et nyt Examensgebyr i Anledning af den ved

Anordningen af den nævnte Prøve foregaaede Forandring i den theologisko

Embedsexamen , og for saa vidt Pedellerne paa Grund af, at de ved denne

Prove have faaet Forøgelse i deres Forretninger eller formedelst andre Om-
stændigheder maa erkjendes at have Krav paa en Forhøjelse af deres Indtægter,

da maa en saadan i ethvert Fald tilveiebringes paa anden Maade end ved at

lægges paa de studerende.
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om, hvilke Professorer der ere Okt. 26.

at anse som ordinarii*).

I Anledning af Universitetslærernes Ordning i Lektionskatalogen blev der rejst

Sporgsmaal, om normerede Universitetslærere, f. Ex. Lektorer, der have Professortitel, ere

at anse som ordinarii, hvorfor blev paaberaabt Udtrykkene i Slutningen af kgl. Resol.

1. Sept. 1850 (Kundgj. 18. s. M.) § 4 a, hvorefter Benævnelsen extraordinarii kun skal

bruges om de Lærere med Professortitel, der ikke have nogen normeret Plads. Med
Konsistorium fandt Ministeriet det utvivlsomt,

at der i Følge Udtrykkene i Begyndelsen af § 4 a og efter hele den Betragt-

ning, der ligger til Grund for Bestemmelsen, ikke kan lægges Vægt paa den

paaberaabte Slutnings Bogstav, men at Meningen maa være den, at kun de

Professorer, der hidtil uden at være i Konsistorium vare ansatte i en nor-

meret Professorplads, ere at anse som Professores ordinarii.

(Univ. Arkiv.)

Finm. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Nov. 28.

hvorved det tillades, at Skatteoppebørselen for Kommunitetets Gods paa

Falster overgaar til vedkommende Amtstue fra 1. April 1851 at regne, dog

mod at Kommunitetet fremdeles vedbliver at være ansvarlig for Skatternes

og Afgifternes Betaling.**)
(Kvæsturens Kopibog.)

1851.

Pensionslov. Rigsdagen har vedtaget og Kongen ved sit Samtykke Jan. 5.

stadfæstet følgende Lov: § 1. Enhver af Kongen udnævnt og af Staten

Lønnet Embedsmand, som afskediges formedelst Alder eller Svagelighed eller

anden ham utilrognelig Aarsag, er berettiget til Pension i Følge denne Lov.

Det bliver at bestemme ved Lov , hvilke Embedsmænd ville blive udnævnte

af Kongen; men indtil en saadan Lov udkommer, vil dette ske i det hidtil

gjældende Omfang, dog saaledes, at ingen Bestilling, som efter do hidtil

gjældende Regler ikke har givet Adgang til Pension, i Følge denne Lov skal

*) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 49.

**) Under 31. Dec. 1850 har Undervisningsministeriet meddelt Kvæstor fornoden Under-

retning herom. Lindes Medd. f. 1849-56 S. 950.
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Jan. 5. give det, ligesom paa den anden Side enhver, der ved nærværende Lovs Ud-

givelse er ansat i en Bestilling, som i Følge de hidtil gjældende Regler har

givet Adgang til Pension, mon som efter denne Lov ikke medfører Pensions-

berettigelse , for sin Person skal beholde Kravet paa Pension. Den samme
Ret til Pension tilkommer Embedsmænd, der ere ansatte ved Rigsdagen eller

de Stiftelser, hvis Indtægter og Udgifter bestemmes i Finansloven. Udnæv-
nelser paa Tid give ikke Pensionsret. Kommunerne bestemme selv, hvorvidt

deres Embedsmænd skulle have Adgang til Pension, samt dennes Størrelse.

§ 2. Pensionen afholdes af Statskassen, for saa vidt den ikke efter de

Regler, som derom hidtil have gjældt, eller herefter maatte blive fastsatte,

udredes paa anden Maade. Civillisten og det kongelige Huses Apanager

bære hver især de dem vedkommende Pensioner. Ved Tronskifte eller ved

en af de nuværende Apanagers Ophør bestemmes det hver Gang ved særlig

Lov, hvilke Pensioner Statskassen i den Anledning skal udrede. § 3. Pen-

sionen beregnes efter vedkommendes Tjenestetid som pensionsberettiget Em-
bedsmand og efter Gjennemsnitsbeløbet af de Embedsindtægter, som han har

haft i de sidste 5 Aar før Afskedigelsen eller i hele sin Tjenestetid, saa-

fremt denne ikke har varet i 5 Aar, saaledes at:

fra O—2 Aars Tjeneste giver Vi o af Gjennemsnitsbeløbet i Pension

- 2-4 — — 2
/io —

- 4—7 — 3
/io —

- 7—10 — 4
/io — —

- 10—20 — — 5
/io — —

- 20—21 — — 31
/6 o

—
- 21—22 — — 32

/go —
- 22—23 — — 33

/eo — —
- 23—24 — — 34

/go —
- 24—25 — — 35

/eo — —
25—26 — — 36

/60

- 26—27 — — 37
/eo — —

- 27—28 — — 38
/eo —

- 28—29 — — 39
/go — —

over 29 Aar — — 40
/eo — —

Den, der har fyldt sit 70de Leveaar , skal være berettiget til at for-

lange sin Afsked med Pension efter nærværende Lov. Den Embedsmand,

der ved Udførelsen af sin Tjeneste kommer saaledes til Skade, at han maa

afskediges, faar stedse 2
/3 af sin Embedsindtægt i Pension. Den, hvis Em-

bede inddrages, har Krav paa i fem Aar at oppebære to Tredjedel af sine

Embedsindtægter i Vartpenge, mod Forpligtelse til igjen at modtage passende

Ansættelse med i det mindste samme Indtægt, som det inddragne Embede

gav. Har han ikke inden Udløbet af fem Aar faaet et nyt Embede, sættes

han paa Pension. De Aar, i hvilke han har staaet paa Vartpenge, tælles

ved senere Pensionsberegning som Tjenesteaar; men Pensionen beregnes efter

Beløbet af de Embedsindtægter, han oppebar, førend han kom paa Vartpenge.

Modtager han Ansættelse i et mindre Embede, beholder han af den Pension,

der tilkommer ham fra det tidligere større Embede, saa meget, som i

Forening med det nye Embedes Indtægt ikke overstiger hans tidligere Em-
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bedsindtægt. § 4. De Embedsindtægtcr, som komme i Betragtning ved Jan. 5.

Pensions- olier Vartpenge-Beregning efter § 3, ere: l

) fast aarlig Gage,

hvortil ogsaa henregnes Erstatning for Embedet tillagte Naturalydelser, for

saa vidt denne er fastsat til en bestemt Pengesum ;
2
)

personlige Tillæg

;

3
) Sportler, Gebyrer, Procenter, Skriverpenge og lignende lovhjemlede

uvisse Indtægter (Strafandele, Extrahonorarer, Diæter-, Taffel-, Kontorholds-

samt Hesteholdspensie og deslige herunder ikke indbefattede) , saa og saa-

danne Naturalydelser (fri Bolig, Embedsjord, Brændsel og Lys derunder ind-

befattede), der udtrykkelig ere tillagte vedkommende som Lønning eller

Lønningsdel. Naar Embedsmandens samlede Indtægter overstige 1,000 Rdl.,

fradrages Vs af det Beløb, hvormed de nævnte uvisse Indtægter og Natural-

ydelser bringe den samlede Indtægt til at overstige bemeldte Sum. Ved de

med Kontorhold, Rejseudgifter eller deslige forbundne Embeder, hvilke intet

særligt er tillagt til saadanne Omkostningers Bestridelse, fradrages det Beløb,

som dertil aarlig kan antages at medgaa, i Embedets Bruttoindtægter, for

at udfinde den Nettoindtægt, hvoraf Pension beregnes. Hvad Embeds-

indtægter, beregnede efter ovenstaaende Regler, overstige 6,000 Rdl.

kommer ikke i Betragtning. Ingen Pension tør overstige 3,000 Rdl.

§ 5. Forbrydelse af Embede medfører Fortabelse af Retten til Pension.

§ 6. Naar en Embedsmand afskediges paa Grund af Misligheder, der,

uden at medtøre Embedets Forbrydelse, svække den for hans Stilling nød-

vendige Agtelse og Tillid, bestemmes hans Pension ved Lov. § 7. Pension

eller Vartpenge ophører: l

)
ganske eller forholdsvis, naar den vedkommende

igjen ansættes med Gage; 2
) naar han uden Kongens Tilladelse modtager

fremmed Tjeneste; 3
) naar han tager Ophold i Udlandet uden Kongens

Samtykke; 4
) naar han i 3 Aar ikke har hævet samme, uden senere at

kunne bevise lovlig Forhindring; 5
) naar han ved Dom kj endes skyldig i

et saadant Forhold, som, medens han var i Embede, vilde have haft dettes

Forbrydelse til Følge, eller naar han overbevises inden sin Afsked at have

gjort sig skyldig i et saadant Forhold. Naar en Embedsmand, efter at være

afskediget med Pension, modtager Ansættelse i et nyt Embede, er han be-

rettiget til ved sin Afskedigelse fra dette atter at oppebære sin forhen hafte

Pension. § 8. Hvo, som herefter bliver Enke efter en pensionsberettiget

eller pensioneret Embedsmand, skal med de i § 9 anførte Undtagelser have

Ret til Pension af samme Kasse som Manden. Pensionen beregnes til Vs

af Mandens Gage, saaledes som denne efter nærværende Lovs §§ 3 og 4 an-

slaas, naar den lægges til Grund for Beregningen af hans Pension, dog saa-

ledes, at den derved udkommende Enkepension ikke kan overstige 600 Rdl.

og heller ikke den Pension, hvortil Manden havde været berettiget, eller som
han oppebar ved sin Død. Hvor Omstændighederne tale derfor, kan Kongen
derhos for hvert af Enkens uforsørgede Børn bevilge et Pensionstillæg af

10 til 50 Rdl. aarlig indtil hvert Barns 18de Aar; dog skal dette Pensions-

tillægs Vedbliven gjøres afhængig af, at de Omstændigheder, som have be-

grundet det, vedblive at være tilstede, hvilket aarlig maa godtgjøres for

Finansministeriet. § 9. Uberettigede til Pension ere Embedsmænds Enker,

hvis Ægteskab er indgaaet efter Mandens 60de Aar, eller paa hans Dødsleje,

eller efter at han var afskediget med Pension, eller hvis Ægteskab var aldeles

Normer f. Univ. II. 3G
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Jan. 5. ophævet inden Mandens Død. § 10. Embedsmænds Hustruer, som efter

denne Lov ikke længer ere pensionsberettigede , men i Følge de hidtil

gjældende Kegler allerede have erhvervet Adgang til Pension inden Lovens

Udgivelse, beholde for deres Personer Adgang til en Pension af den tilforn

for hver især sædvanlige Størrelse. § 11. Enkepension ophører: *) naar

Enken indgaar nyt Ægteskab; 2
) naar hun tager Ophold i Udlandet uden

Kongens Samtykke; 3
) naar hun i 3 Aar ikke har hævet samme, uden

senere at kunne bevise lovlig Forhindring; 4
) naar hun ved Dom findes

skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Handling. Naar en Enke-

pension er ophørt derved, at Enken har indladt sig i nyt Ægteskab, er hun

berettiget til atter at faa den samme Pension, naar hun igjen bliver Enke.

§ 12. Reglerne for Præsters og disses Enkers Pension fastsættes ved

særlig Lov. Ligeledes bliver Pensionen for de i Kolonierne ansatte F^mbeds-

mænd og deres Enker at fastsætte ved særlig Lov. Indtil disse Love ere

givne, beholde saa vel Præster og Præsteenker som koloniale Embedsmænd
og deres Enker den samme Adgang til Pension, som de hidtil have haft.

§ 13. Fader- og moderløse Børn af pensionsberettigede Embedsmænd kan

Kongen tilstaa hver en Pension af 20 Rdi. til 100 Rdl. aarlig, for saa vidt

og saa længe de dertil ere trængende og værdige ; dog ikke ud over deres

18de Aar; deres Trang og Værdighed maa aarlig godtgjøres for Finans-

ministeriet. § 14. Naar en Pension eller Vartpenge ikke i et helt Aar er

hævet, hjemfalder Beløbet for det Aar til den Kasse, hvorpaa samme

er anvist.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Jan. 5. Lov om Embedsmænds Forpligtelse til at sikkre deres Enker Over-

levelsesrenter.

Rigsdagen har vedtaget og Kongen ved sit Samtykke stadfæstet

følgende Lov: § 1. Enhver i Følge Pensionsloven pensionsberettiget, i

Embede eller paa Vartpenge staaende, Embedsmand, der ikke har fyldt det

70de Aar, er pligtig i den, af Statskassen garanterede, danske Livrente- og

Forsørgelsesanstalt at sikre sin Enke en ved hans Død indtrædende livsvarig

Overlevelsesrente af i det mindste Vs af sine, ved Pensionsberegning i Følge

samme Lovs § 4 i Betragtning kommende Embedsindtægter, dog ikke over

600 Rdl. aarlig. § 2. Undtagne ere Embedsmænd, x
) som inden denne

Lovs Udgivelse have fyldt det 60de Aar og ere gifte; 2
) som inden denne

Lovs Udgivelse allerede have, i Følge Forpligtelse, sikret deres Enke den

efter de hidtil gjældende Regler højeste pligtige Enkepension eller Livrente,

400 Rdl., saa længe de ikke opnaa forøget Embedsindtægt, da Forpligtelsen

efter nærværende Lov i saa Fald indtræder med Hensyn til Indtægts-

forøgelsen; 3
) som for Finansministeriet godtgjøre, at deres Enke paa

anden Maade for Livstid er sikret en ikke ringere aarlig Indtægt end den i

§ 1 bestemte Livrente. Endelig ere ogsaa undtagne Præster, med Hensyn

til hvis Enkeforsørgelsespligt det har sit Forblivende ved de hidtil gjældende

Regler, indtil deri ved særlig Lov sker Forandring. § 3. Under en Mulkt

af 100 Rdl. til Stedets Fattige maa ingen Præst vie nogen pensions-

berettiget Embedsmand, forinden denne ved Attest fra Finansministeriet har
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godtgjort at være fritaget for, eller at have opfyldt Forpligtelsen med Hensyn Jan. 5.

til Enkeforsørgelse. § 4. Finansministeriet paaseer, at Embedsmænds For-

pligtelse til deres Enkers Forsorgelse tilborlig opfyldes, og kan i fornødent

Fald, gjennem livers Foresatte, forlange Tvangsmulkt anvendt. § 5. Præ-

mierne til Livrente- og Forsørgelsesanstalten skulle erlægges et Aar forud og

indeholdes saa vel af vedkommendes Embedsindtægt som af hans Vartpenge

eller Pension. § 6. Naar Præmier, der ikke paa saadan Maade kunne

indeholdes af visse Indtægter, udeblive til Forfaldstid, skal Finansministeriet

være bemyndiget til at foreskyde dem af Statskassen, hvilken derimod gives

Bet til at faa det udlagte erstattet ved Udpantning, overensstemmende med

Forordningen af 2. Juni 1830 , dog at det almindelige Gebyr for Foged-

forretninger erlægges. Dør vedkommende, uden at Erstatning opnaas, inde-

holdes den Enken forsikrede Overlevelsesrente, indtil det udlagte er dækket.

§ 7. Kan den i § 6 ommeldte Fremgangsmaade af en eller anden Grund

ikke anvendes, eller er en Embedsmand afskediget uden Pension eller Vart-

penge inden hans Mellemværende med Livrente- og Forsørgelsesanstalten er

opgjort, gj ælder i Henseende til Forsømmelse med Præmiernes Erlæggelse det

samme, som for frivillig i Anstalten indtraadte Interessenter. § 8. Liv-

rente- og Forsørgelsesanstalten er pligtig til at optage som Interessent enhver

Embedsmand for den Overlevelsesrente, han efter § 1 skal sikre sin Enke,

mod at han tilvejebringer behørig Lægeattest for, at han ikke befinder sig i

nogen øjeblikkelig livsfarlig Tilstand. § 9. En af Manden erhvervet

Skilsmissedom fritager ham for videre Forpligtelse med Hensyn til hans fra-

skilte Hustrues Enkeforsørgelse og berettiger ham til at udtræde af Livrente-

og Forsørgelsesanstalten efter de for frivillige Interessenter gj ældende Regler.

Naar Ægteskabet hæves ved frivillig Overenskomst, vil det bero paa denne,

hvorvidt Forpligtelsen skal ophøre. Er saadant ikke udtrykkelig vedtaget,

vedbliver Forpligtelsen, for saa vidt angaar den Embedsindtægt, hvoraf

Manden ved Skilsmissen var i Besiddelse. § 10. Naar den, der har for-

sikret sin Enke en Overlevelsesrente mod livsvarig Præmie, senere afskediges

med Pension, er han berettiget til at faa den ham efter nærværende Lov

paahvilende Forpligtelse bestemt i Forhold til Pensionen, og bliver derefter

Overlevelsesrenten at beregne.
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved bevilges Stud. med. April 19.

N. N. — paa Grund af de ganske særdeles Forhold, hvorunder han havde

været stillet, da han dels ved Uheld, dels ved frivillig Deltagelse i to Aars

Felttog som Underlæge havde tabt en stor Del af den Tid , hvori de akade-

miske Beneficier havde været ham tillagte — Tilladelse til at forblive endnu

i 1 Aar som Alumnus paa Valkendorfs Kollegium, uagtet han paa dette

Kollegium og paa Regensen tilsammen har nydt fri Bolig i 5 Aar.*)

(Univ. Arkiv.)

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 813.
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April 25. Underv. Min. Skr. til Konsistorium om, hvorvidt de før Nov. 1849

udnævnte Kommunitetsalumner, naar de ansættes til Garnisonstjeneste eller

anden Tjeneste ved Hæren eller Flaaden, efter Krigens Ophør fremdeles bør

vedblive at oppebære Stipendierne.*)

I Skrivelse af 5. s. M. havde Konsistorium, foranlediget ved, at det af Bestyrelses-

komiteen for Kommunitetets Stipendievæsen var sat under Spørgsmaal, hvorvidt de for

Nov. 1849 udnævnte Kommunitetsalumner, naar de ansættes til Garnisonstjeneste eller

anden Tjeneste ved Hæren eller Flaaden, nu da Krigen var endt, fremdeles burde ved-

blive at oppebære Stipendierne, ytret, at det vel maatte tilraade, at Stipendiet oplagdes

for dem for den tilbage staaende Del af den Tid, hvori det var tillagt dem, for at ud-

betales til de vedkommende, naar de vendte tilbage til Universitetet, men at Komiteen

dog syntes at burde bemyndiges til, hvor Omstændighederne i det enkelte Tilfælde talte

derfor, at lade den paagjældende vedblive at hæve Stipendiet som sædvanlig.

I Anledning heraf har Ministeriet tilskrevet Konsistorium, at efter at

Krigen nu er endt, forekommer det Ministeriet at være betænkeligt for en

Tid, da den militære Tjeneste vil forhindre dem fra paa den Maade at

fremme deres Studeringer, som det er Stipendiernes Hensigt at understøtte,

at bevilge de anførte studerende samme fortsatte Nydelse som under Krigen

af det dem tilstaaede Stipendium, hvorimod Ministeriet intet vil have imod

at det, der allerede er oplagt for dem, udbetales dem, naar de vende til-

bage til Universitetet, ligesom Ministeriet, for saa vidt der i ganske særdeles

Tilfælde maatte findes at være Anledning til at tilstede nogen af de her

omhandlede studerende at oppebære Stipendiet som sædvanlig, skjønt han

staar i den militære Tjeneste, derom vil forvente i det enkelte Tilfælde at

modtage speciel Indstilling fra Bestyrelseskomiteen gjennem Konsistorium,

for derefter at afgjøre, hvorvidt nogen Undtagelse efter Omstændighederne

kan bevilges.

(Univ. Arkiv.)

Juni 3. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at det i

Følge Bekj. 7. Sept. 1850 § 5 bestemte Indtegningsgebyr 2 Kdl. ved den

filosofiske Prøve deles lige mellem Universitetets to Pedeller.**)

(Univ. Arkiv.)

Juni 10. Bekj. fra Underv. Min. (Resol. 6. Juni) ang. de nærmere Bestem-

melser for Indretningen og Afholdelsen af den ved kgl. Resol. 29. Juli 1848

(bekjendtgjort ved Plakat af 10. Avgust næst efter) anordnede statsvidenskabe-

lige Examen ved Kjobenhavns Universitet, samt angaaende den Adgang til

Embeder, hvortil Aflæggelsen af denne Examen giver Udsigt.***)

Kongen har bifaldet følgende nærmere Bestemmelser: 1. Den statsviden-

skabelige Examen, der afholdes ved de for Universitetets Examiner foreskrevne

Tider af Aaret, skal være dels skriftlig, dels mundtlig. Der gives fire skriftlige

Opgaver, nemlig: en i Nationaløkonomi (Theori og Politik), en i Finans-

videnskab, en i dansk Forfatnings- og Forvaltningsret, en i dansk Rets-

*) Lindes Medd. f. 1849—66 S. 851.

**) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 100.

***) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 129-38.
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encyklopædi, indbefattende Grundtrækkene af den danske Civilret. Den Juni 10.

mundtlige Prøve anstilles i følgende fem Hovedfag: a) Nationalokonomi,

b) Finansvidenskab , c) Dansk Forfatnings- og Forvaltningsret, d) Dansk

Retsencyklopædi , e) Fædrelandets Statistik; samt i følgende fem Bifag:

a) Statsvidenskabelig Encyklopædi, b) Almindelig Statsret, c) Politisk

Historie, d) Folkeret, e) Statistikens Theori og sammenlignende^ Statistik.

2. Ved denne Examen anvendes de samme Karakterer som ved den fuld-

stændige juridiske Examen. For hver enkelt Disciplin, hvori ved Examen

wamineres, skal Kandidaten meddeles en speciel Karakter, og af de specielle

Karakterer bliver Hovedkarakteren at uddr-age efter de Regler, som af Mini-

steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet nærmere ville blive bestemte.

Saa vel de specielle Karakterer som Hovedkarakteren blive at indføre i Kan-

didatens Testimonium publicum. 3. Kandidater, der have underkastet sig

fuldstændig juridisk Embedsexamen, kunne fritages for Examination i dansk

Retsencyklopædi og Folkeret, mod at Middeltallet af de Karakterer, de ved

bemeldte Examen have erholdt for dansk Civilret, og den dem tildelte

Karakter i Folkeretten træde i Stedet for Karaktererne i disse Fag ved den

statsvidenskabelige Examen. 4. Ved den mundtlige Examen i ethvert Fag

skulle, foruden Examinator, to Censorer være tilstede,, nemlig en Professor af

det rets- og statsvidenskabelige Fakultet og en af .de overordnede Embeds-

mænd under de civile Ministerier, hvilke Embedsmænd kaldes til at udføre

dette Hverv efter den Omgang og den Orden, hvorom Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet forener sig med de øvrige vedkommende Ministerier.

Strax efter Examinationens Tilendebringelse have Examinator og Censorerne

at tildele Specialkarakteren, som i de Fag, i hvilke skriftlige Opgaver finde

Sted, bliver at bestemme efter Udfaldet saa vel af den skriftlige som af den

mundtlige Prøve. 5. Der tilsikres ikke dem, der have underkastet sig den

statsvidenskabelige Examen, nogen udelukkende Ret til visse Embeder; men
derimod vil denne Examen betragtes som indeholdende en særdeles Anbe-

faling til Ansættelse i alle saadanne Embeder i og under de forskjellige

Ministerier, der anses at kræve Kundskab i Lov og Ret, uden at den fuld-

stændige juridiske Examen er gjort til Betingelse for deres Opnaaelse, Rets-

skriverembeder og Sagførerbestillinger dog undtagne. Navnlig ville de, der

have underkastet sig denne Examen, kunne gjøre sig Haab om fortrinlig

Adgang til saadanne administrative Embeder, ved hvilke i Forening med hin

Indsigt i Lov og Ret den øvrige ved denne Examen prøvede Kundskab maa
erkj endes for vigtig.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om den rette Forstaaelse af Juni 27.

Ministeriets Skrivelse af 25. April 1851. *)

I Skrivelse af 14. Maj havde Bestyrelscskomfteen for Kommunitetets Stipendie-

væsen begjært sig meddelt nærmere Forholdsregel med Hensyn til den rette Forstaaelse

af Ministeriets Skrivelse af 25. April s. A., om det nemlig er Skrivelsens Mening, enten

at de omhandlede Stipendiater skulle miste Stipendiet, og kun det, der efter de hidtil

'*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 851-52.
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Juni 27. gjældende Kegler allerede er oplagt for dem, udbetales dem, naar de vende tilbage til

Universitetet, eller at de ikke skulle miste Stipendiet, men dette kun oplæggss for at ud-

betales dem under den anforte Forudsætning. Med. Skrivelse df 26. Maj forelagde Kon-

sistorium Sagen for Ministeriet, der derefter tilskrev Konsistorium saaledes:

Det rejste Spørgsmaal gj ælder, efter hvad der foreligger, kun de

Kommunitets- og Eegensalumner, der allerede vare i Besiddelse af Bene-

ficierne, da Loven af 12. Febr. 1849 om almindelig Værnepligt udkom, og

først nu og før Stipendietidens Udlob ere indkaldte eller ville blive indkaldte

til militær Tjeneste, men for hvilke paa den anden Side den i Ministeriets

Skrivelse af 8. Dec. 1849 indeholdte Kegel ikke er udtrykkelig givet, efter-

som denne alene angaar Alumner fra eller senere end Nov. 1849. Mini-

steriet skjonner ikke rettere, end at der ogsaa med Hensyn til disse om-

spurgte Alumner bor forholdes overensstemmende med hin under 8 Dec. 1849

givne almindelige Eegel, eller altsaa saaledes, at de kun forblive i Besiddelse

af Stipendiet til den næste ordinære Denominationstid, efter at de ere tagne

til Tjeneste, med Udsigt til ved den første Vakance, som indtræder, efter at

de ere vendte tilbage til Universitetet, at erholde Beneficiet for den endnu

tilbage staaende Del af deres Stipendietid , dog herfra undtagne de Alumner,

der, uagtet de ere tagne til Tjeneste, kunne fortsætte deres Studeringer

saaledes, at de opfylde de lovbefalede Betingelser for Stipendiets Nydelse,

hvilke Ministeriet vil have Konsistorium bemyndiget til, efter Indstilling fra

Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen, i saa Fald at lade

beholde Kommunitetsstipendiet, hvorimod Kegensstipendiet i intet Tilfælde

vil kunne oppebæres af nogen, der ved den militære Stilling er hindret fra

at bo paa Kegensen.
(Univ. Arkiv.)

Avg. 26. Bekj. fra Underv. Min. (Resol. 23. Avg.) ang. en Deling af den læge-

videnskabelige Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet. *)

Kongen har bifaldet følgende nærmere Bestemmelse ang. en Deling

af den lægevidenskabelige Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet:

1. Den lægevidenskabelige Embedsexamen, der i Henseende til Omfang

og Examinationsgjenstande ikke undergaar nogen Forandring, deles i

2 Dele: Den første Del omfatter: mundtlig Prøve i
x
) Anatomi,

2
) Fysiologi og 3

) Farmakologi; praktisk Prøve i
4
) anatomisk Dissektion.

Den anden Del: skriftlig Prøve i *) Medicina forensis, 2
) Kirurgi

og 3
) Therapi; mundtlig Prøve i

4
) almindelig Pathologi og pathologisk

Anatomi, 5
) medicinsk Pathologi og Therapi, 6

) kirurgisk Pathologi, 7
) Fød-

selsvidenskab
;

praktisk Prøve i
8
) medicinsk Klinik, 9

) kirurgisk Klinik

og 10
) kirurgiske Operationer. 2. Ved begge Dele af Examen gives

for hvert Examensfag de hidtil brugelige Specialkarakterer. For 1ste Del af

Examen gives ingen særlig Hovedkarakter, hvorimod de fire Specialkarakterer

for denne sammenlægges med de 10 for anden Del, og af den samlede Tal-

værdi uddrages, efter de hidtil gj ældende Regler, en Hovedkarakter for Af-

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 142-47.
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læggel son af don hole Examen. 3. Dot tillades at underkaste sig begge Avg. 2G.

Dele af Examen paa engang, hvorimod Examens anden Del maa, for at

Examinanden skal kunne tildelos Hovedkarakter, tages i det mindste tre Aar

efter at første Del er fuldendt. 4. Enhver af Examens to Dele kan tages

om for sig, dog kun i den for enhver Del anordnede Rækkefølge, hvoraf

følger, at den Kandidat, som har fuldendt anden Del, ikke paa ny kan ind-

stille sig til første Del, med mindre han tager hele Examen om. Den første

Del af Examen kan tages om efter et halvt Aars Forløb, den anden Del

derimod først efter et helt Aars Forløb, overensstemmende med den for

Embedsoxamina i Almindelighed i denne Henseende ved kgl. Kesol. 14. Maj

1847 (Bekj. af 18. s. M.) givne Forskrift. 5. De saaledes givne forandrede

Bestemmelser træde i Kraft ved den Examen, der bliver at afholde i Juni

og Juli Maaneder næste Aar. (Algr. Ussings Lovsaml.)

Kgl. Resol., hvorved bestemmes, at den særlige Pension, der fra Sept. 20.

gammel Tid af har været udredet af Universitetets Kasse til Enker efter

Professores consistoriales som saadanne, og som siden Universitetets Normal-

reglement af 13. Nov. 1844 har været opført under Universitetsbudgettets

7de Udgiftspost, for Fremtiden skal bortfalde, dog at Rettigheden til at

nyde samme endnu forbeholdes dels de Enker, der allerede ere i Besiddelse

af samme, dels saadanne eventuelle Enker, der allerede før Pensionsloven af

5. Jan. 1851 udkom vare i Ægteskab med Professores consistoriales og

blive Enker efter de samme Consistoriales, med hvem de da vare i Ægte-

skab, samt hensiddende i Enkestand efter disse*).

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Bestyreren af Universitetets zoologiske Sept. 20.

Museum, Prof. Steenstrup, hvorved Specialbudgettet for Museet meddeles med

følgende nærmere Bemærkninger.

Som i Univ. Dir. Skr. af 25. Okt. 1845 bestemt, bliver det at iagt-

tage, at alle Udbetalinger, der skulle afholdes af de Moltkeske Legatrenter,

skulle ske paa Universitetskontoret efter Regninger, attesterede af Museets

Forstander, og bør disse Attestationer tillige indeholde nøjagtig Oplysning

om, til hvilke af de bemeldte Legater vedkommende Konti Udgifterne bør

henføres. Hvad derimod angaar Universitetets Bidrag i Forening med
Fuirens Legats Renter, da bliver den Del af samme, der anvendes til Gager

•og Lønninger, at udbetales gjennem Universitetskvæsturen , for den til Assi-

stenten opførte Gages Vedkommende efter Kvæstors, men for saa vidt angaar

Lønningerne til Konservatoren og Betjenten efter Bestyrernes Anvisning,

hvorimod den øvrige Del af Universitetets Tilskud bliver at udbetale For-

standeren med V4 ved hvert Kvartals Begyndelse, mod at der for Anvendelsen

red hvert Aars Udgang aflægges sædvanligt Eforiregnskab, hvori bør an-

lægges særskilte Konti for de i Budgettet nævnte forskjellige Udgiftsposter,

og bliver da den kontante Beholdning at indbetale i Kvæsturen ved Regn-
skabets Afslutning til oven nævnte Tid. Hvad Universitetets Tilskud angaar,

da vil den ved Univ. Dir. Skr. af 25. Okt. 1845 givne Bestemmelse om , at

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 243-40.
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Sept. 20. hvad der i et enkelt Aar spares, ej maa overfares som Beholdning for næste

Aar m. v., fremdeles være at følge. Da det er en Selvfølge, at der ved

Fastsættelsen af de paa de Budgettets enkelte Underafdelinger anførte Summer
(med Undtagelse af Gager og Lønninger) ikke kan gjøres Regning paa, at

de strængt ville kunne overholdes, finder Ministeriet, for saa vidt angaar

Universitetets Tilskud, intet imod, om det skulde blive nødvendigt, at det

for en enkelt Konto normerede Beløb noget overskrides med, hvad der paa

en anden Konto maatte bespares, naar det derhos nøje iagttages, at der i

alt ej udgives mere end den hele for Museet normerede Sum.
(Kvæsturens Arkiv.)

Scpt. 24. Concl. cons., at Lektionskatalogen for Fremtiden kun skal udstedes

paa Dansk i stort Oktav.
(Univ. Arkiv.)

Nov. 10. Underv. Min. Skr. til Kvæstor om, at de ved Kapitelstaxtens An-

sættelse legaliter forfaldende og indbetalte Afgifter skulle føres til Indtægt i

det paagjældende Regnskabsaar som Forudbetaling, saaledes at disses sam-

lede Beløb i det paafølgende Aars Regnskab regnes til Afgang fra det hele

Beløb, som efter Kapitelstaxten skulde indkomme.*)
(Kvæsturens Arkiv.)

Nov. 22. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, at der, saaledes som Forholdene

have stillet sig, ikke er nogen Grund til ikke at tillade, at de, der fra sles-

vigske Skoler medbringe til Kjøbenhavns Universitet Modenhedsbevis, blive

immatrikulerede ved dette ligesom de fra Kongerigets Skoler dimitterede,

altsaa med samme Adgang som disse til at tage Examen og navnlig Embeds-

examen ved dette og til at søge akademiske Stipendier og Beneficier.**)

(Univ. Arkiv.)

Dec 2. Kirke- og Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvori Ministeriet

bifalder, at tvende i den akademiske Lærerforsamlings Møde den 11. Okt. s. A.

tagne Beslutninger, nemlig: »at i Tilfælde af Rektors Forfald eller Afgang

overtages Rektoratsforretningerne af den sidste af de foregaaende Aars Rek-

torer, som endnu er i Konsistorium og ikke er forhindret i at overtage

dem,« samt »at den Omstændighed, at en har fungeret i en Del af et

Rektoratsaar , ikke ved Gjenvalg skal komme i Betragtning ved Anvendelsen,

af § 5 i den kgl. Resolution af 1 Sept. (Kundgj. af 18. Sept.) 1850« følges

som Regel.

(Univ. Arkiv.)

Dec. 17. Kgl. Resol., hvorved der forundes Prof. extr., Lektor i fransk Sprog

og Literatur, Mag. Abrahams, Adgang til at vælges til Medlem af Konsi-

storium samt Rang som Professor ordinarius, dog uden derved at tillægges

*) Lindes Medd. f. 1849-5(3 S. 984.

**) Lindes Medd. f. 1849-50 S. 222-25.



289 1851.

den med normerede Professorater forbundne Ket til at stige i Gage og til Dec. 17.

Huslejeportion eller Professorbolig*)
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol. , hvorved Prof., Dr. pliil. J. N. Madvig paa ny (efter at Dec. 23.

?ære udtraadt af sin Stilling som Kultusminister) beskikkes til Professor i

den klassiske Filologi ved Universitetet, med Rang og Rettigheder som Prof.

ord. (uagtet han ikke var indtraadt paa nogen normeret Professorplads, men

genindsat i Professorstilling med en extraordinær Gage).**)

(Univ. Arkiv.)

1852.

Kons. Skr. til Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendie- Jan. 17.

væsen, hvori udtales, at den tilfældige Omstændighed, at en Embedsexamen

maa fortsættes ind i Februar Maaned, ikke kan give dem, der komme op i

denne Maaned, Adgang til at beholde Stipendiet til den 23 Avgust, hvor-

imod samtlige Kommunitets- og Regensalumner, som blive Kandidater ved

Januar Maaneds Embedsexamen, fratræde Stipendiet den 1 Febr., om endog

Examen først tilendebringes i Febr. Maaned ***).

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Eforus for Elers Kollegium , at de stipendielose Jan. 17.

Pladser paa Kollegiet kunne beholdes i 5 Aar, uanset, at de dertil udnævnte

tidligere maatte have været Alumner paa noget af de akademiske Kollegier,

og at Tiden, hvori en af disse Pladser har været benyttet, ej heller medfører

Afkortning i det Tidsrum, hvori en senere opnaaet Alumnusplads skal kunne

beholdes.

(Univ. Arkiv.)

Konfirmation paa Tillæg til Fundatsen for Professorernes Enkekasse Jan. 21.

af 5te Juni 1767****).

Efter at det i Henhold til Kundgj. 18 Sept. 1850 § 9 har været taget

under Overvejelse, hvilke Forandringer der efter den ved Optagelsen af valgte

Medlemmer forandrede Sammensætning af Konsistorium maatte være at fore-

tage ved den for Professores consistoriales i Aaret 1767 oprettede Enkekasse,

og navnlig hvorvidt den, med Varetagelse af alle nuværende Interessenters

Ret, kunde udvides til en Enkekasse for samtlige fast ansatte Universitets-

lærere, have Interessenterne i denne Kasse, i Henhold til den dem ved den

20de § i Fundatsen af 5te Juni 1767 forbeholdte Ret, med den akademiske

Lærerforsamling forenet sig om følgende Bestemmelser. § 1. Adgangen
til som Interessent at deltage i Professorernes Enkekasse skal for Fremtiden

ikke blot tilkomme Professores consistoriales, men alle fast ansatte Universitets-

lærere, af hvad Navn nævnes kan, Professorer, Lektorer eller extraordinære

) Undes Medd. f. 1849-56 S. 49-50.
Lindes Medd. f. 1849—5G S. 50.

Univ. Aarb. I 1864—71 I S. 604—6.

*) Vedtaget og paa Interessenternes Vegne underskrevet af Konsistorium den 28.

Dec. 1851. Lindes Medd. f. 1849—50, S. 238—42.

Normer f. Univ. II. 37
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Jan. 21. Docenter. Dog kan ingen oplages som Interessent efter at have fyldt sit 60de

Aar. § 2. Ligesom hidtil enhver Professor har været forpligtet til at ind-

træde som Interessent i Professorernes Enkekasse, saa snart han havde erholdt

Sæde i Konsistorium, saaledes skal for Fremtiden enhver, der ansættes i en

normeret Professorplads, for saa vidt han ikke derfra er udelukket ved Be-

stemmelsen i Slutningen af § 1, strax indtræde i Enkekassen samt i alle

Maader erlægge de Indskud og Bidrag, som det efter de til enhver Tid

gj ældende Regler paaligger Professores consistoriales at udrede. § 3. De

Professorer uden for Konsistorium , som for Tiden ere ansatte i normerede

Professorpladser, skulle, for saa vidt de ikke ere udelukkede ved Slutnings-

bestemmelsen i § 1, være berettigede til at indtræde, naar de inden en dem

forelagt Frist af 6 Uger dertil erklære sig villige, og derefter, dersom de ere

gifte, inden 6 Maaneders Forlob berigtige deres Indskud. De, der ikke ere

villige til saaledes at indtræde, kunne ikke senere optages som Interessenter,

om de end maatte erholde Plads i Konsistorium. § 4. De, der nu ere

eller fremtidig blive fast ansatte ved Universitetet som Lektorer eller extra-

ordinære Docenter, skulle paa samme Maade og under de samme Betingelser,

som i § 3 ere fastsatte med Hensyn til dem, som for Tiden ere ansatte i

normerede Professorpladser, være berettigede til at indtræde i Kassen, naar

de dertil erklære sig villige. Vægre de sig, kunne de ikke siden optages

som Interessenter, med mindre de ansætles i et normeret Professorat, i

hvilket Tilfælde Bestemmelsen i § 2 paa dem vil blive at anvende. § 5.

Ligesom de aarlige Bidrag til Kassen for de Interessenters Vedkommende,

der ere Medlemmer af Konsistorium, fremdeles skulle indeholdes i den hver

især tilkommende Andel af Distributsen, saaledes skulle disse Bidrag for de

ovrige Interessenters Vedkommende, for saa vidt de ere ansatte ved Univer-

sitetet, indeholdes i deres Gager. Dersom nogen ønsker i Henhold til Fun-

datsens § 18 at vedblive som Interessent efter at være afgaaet med Pension

fra Universitetet, bliver Bidraget at indeholde i denne (jfr. i ovrigt Fundatsens

§ 18). § 6. Skulde det Tilfælde indtræde, at en Interessent indgaar

Ægteskab paa Dødslejet, da kan hans efterladte Hustru ikke være berettiget

til Pension, om hun endog maatte være blevet indtegnet. § 7. Bestem-

melsen i 1ste Del af Fundatsens § 16 forandres derhen, at Hustruen, naar

hun er fulde 20 Aar yngre end Manden, kun erholder Adgang til halv Pen-

sion mod andre Enker. § 8. Det Indskud, som skal erlægges, for at en

Interessent kan erholde sin eventuelle Enke indtegnet til Pension, skal for

Fremtiden altid være 100 Rdl. , og bortfalder altsaa den herfra afvigende

Bestemmelse i Fundatsens § 19. Derimod forbliver det ved den hidtil gjæl-

dende Regel, at en Interessent er berettiget til i sit Indskud at erholde godt-

gjort, hvad han som Ungkarl elier Enkemand har betalt til Kassen. § 9.

Bestemmelsen i Slutningen af Fundatsens § 16 forandres derhen, at en Enke,

naar hun gifter sig igjen, vel mister sin Pension fra Professorernes PJnke-

kasse, men erholder den paa ny, dersom hun atter bliver Enke. § 10.

Skulde det Tilfælde indtræde, at Kassens ordinære Indtægter af Renter, Ind-

skud og aarlige Bidrag befindes utilstrækkelige til at afholde Enkernes Pen-

sioner med det hidtil opnaaede Beløb, bliver det af Interessenterne at tage

under Overvejelse, hvilke Forholdsregler der hensigtsmæssigst kunne træftes,
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ag navnlig, om enten en Nedsa^ttelse af Pensionerne, eller en Forhøjelse af Jan. 21.

de uårlige Bidrag eller af Indskuddene, eller Anvendelse af Kassens Kapitaler,

olier liere af disse Midler paa en Gang maatte være at benytte. Hvad Her-

tallet beslutter i et Møde, hvortil samtlige Interessenter ere varslede, er da

bindende, saa vel for de enkelte Interessenter, som for de pensionsberettigede

Enker. Dog kan det Pensionsbeløb af 150 Rdl. , som nu svares, ikke ned-

sættes enten for de nuværende Enker eller for de nuværende Interessenters

Enker.
(Univ. Arkiv).

Kons. Skr. til Eforus for Professorernes Læsestue, hvori udtales, Febr. 7.

at der fra Læsestuen ikke bør kunne hjemtages Bøger, Tidsskrifter eller Aviser

uden Efori Samtykke, samt at Boger m. m. kun bør henligge en passende kort

Tid. Konsistorium kan vel ikke finde det hensigtsmæssigt at foranledige Hen-

læggelsen af Disputatser ni. v. fra fremmede Universiteter i Læsestuen, hvor-

imod det finder det ønskeligt, at Lektionskatalogerne fremlægges under be-

hørigt Tilsyn.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor, hvorved det bifaldes, at en ny Skov- Febr. 14.

foged antages ved Allindelille Skov paa Opsigelse med lU Aars Varsel, med

samme aarlige Løn som den tidligere Skovfoged, nemlig 21 Rdl. 32 Sk. aarlig

og en Udvisning indtil videre aarlig af et Træ paa Roden indtil 2 Favnes

Indhold, hvilken det er forbeholdt Universitetet at kunne forandre enten til

opslaaet Brænde eller til Udhugstmateriale, samt Høhøst i Skoven paa be-

stemte Steder, som hvert Aar anvises ham af Sorø Akademis Forstinspektør*).

(Kvæsturens Kopibog.)

Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om Febr. 28.

Dispensation fra Univ. Fund. 7 Maj 1788 Kap. VI § 2 Nr. 5.**)

Da der i Begyndelsen af Aaret 1852 til Ministeriet var indkommet Ansøgning fra

en forhenværende, med Ventepenge entlediget Adjunkt ved de lærde Skoler om at bevilges

Dispensation fra Bestemmelserne i Univ. Fund. 7 Maj 1788 Kap. VI § 2 Nr. 5, efter

hvilken »ingen, der har Betjening eller Plads og Indkomster andensteds«, kan erholde

Universitetets Beneficier eller Stipendier, begjærede Ministeriet Oplysning af Konsistorium,

om Dispensationer fra hine Bestemmelser have været bevilgede, førend Grl. 5 Juni 1849

udkom, hvorom intet havde været at finde i Ministeriets Arkiv.

Konsistorium svarede, at der vel ikke i Konsistoriums Arkiv er fundet

nogen Sag, hvorunder der er indrømmet Dispensation netop fra den Del af Uni-

versitetsfundatsen, hvorfra den ommeldte forhenværende Adjunkt soger Fritagelse.

Men heri kan Konsistorium ikke se nogen Hindring for slige Dispensationers Med-

delelse. For det første er det nemlig ikke Konsistorium klart, at Forandringer

af de i Universitetsfundatsen indeholdte Bestemmelser om Adgang til Sti-

pendier nødvendig ere afhængige af Lov, ihvorvel det er indlysende, at det

kan være hensigtsmæssigt at give visse Bestemmelser Lovs Fasthed. Men
er hin Nødvendighed ikke klar, saa at kgl. Anordninger kunne gives om
denne Gjenstand, saa vil Grl. § 32 ikke være til Hinder for Dispensationer

i Lindes Medd. f. 1849-56 S. 93&
' Lindes Medd. f. 1840—50 S. 804—5.

37*
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Febr. 28. af den omhandlede Art. Og selv om Ministeriet end maatte antage, at hin

Gjenstand ubetinget henhorer under Lovgivningsomraadet, antager Konsistorium,

at Bestemmelserne om Adgang til Stipendia majora maa betragtes som en

Helhed, saa at det til at hjemle Dispensationer fra disse Bestemmelser maa
være tilstrækkeligt at paavise, at de overhovedet ere betragtede som dispensable,

hvilket jo er aldeles vitterligt. Det behover ikke at oplyses for Ministeriet,

at det under de nuværende Forhold er af ikke ringe praktisk Vigtighed for

Stipendiernes heldige Benyttelse, at den omhandlede Bestemmelse i Fundatsen

ikke ubetinget betragtes som ufravigelig.*)

(Univ. Arkiv.)

Marts 3. Lov om Selvejendoms Indførelse paa det Sorø Akademi, Kjobenhavns

Universitetet og Kommunitetet i Kjobenhavn tilhørende Bøndergods.

§ 1. Det Sorø Akademi, Kjøbenhavns Universitet og Kommunitetet

i Kjøbenhavn tilhørende Bøndergods, som er overdraget Gaardmænd eller

Husmænd i Fæste eller Leje, skal gaa over til Selvejendom efter de samme

Regler, som ved Lov af 8de April 1851 ere vedtagne for det Staten til-

hørende, under Domænebestyrelsen henlagte Bøndergods, med de i det føl-

gende fastsatte nærmere Bestemmelser. Dog er denne Lov ikke anvendelig

paa det Gods, der henhører under Universitetet i Følge et i Aaret 1849

ved Testament oprettet Legat.
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Marts 30. Kgl. Resol. , hvorved der bevilges Adjunkt paa Ventepenge C. F.

Christens Tilladelse til, uanset Bestemmelsen i Univ. Fund. 7 Maj 1788 Kap.

VI § 2 Nr. 5, at ansøge om Universitetets Rejsestipendier**).

(Univ. Arkiv.)

April 1. Underv. Min. Skr. til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet,

hvorved bifaldes det af Fakultetet fremsatte Forslag til Karakterbestemmelsen

ved den statsvidenskabelige Examen, se Regler 22 April 1852***).

April 22. Regler for Karakterbestemmelsen ved den statsvidenskabelige Examen,

affattede af det rets- og statsvidenskabelige Fakultet i Overensstemmelse med

Bekj. 10 Juni 1851 og Underv. Min. Skr. 1 April 1852***).

§ 1. De forskjellige Discipliner, hvori examineres ved den stats-

videnskabelige Examen, inddeles i tvende Klasser, saaledes at Specialkarak-

tererne i de Discipliner, der høre til første Klasse, faa dobbelt Vægt mod
Karaktererne i de til anden Klasse hørende Discipliner. § 2. Til første

Klasse høre følgende 5 Discipliner: *) Nationaløkonomi, 2
) Finansvidenskab,

3
) dansk Forfatnings- og Forvaltningsret, 4

) dansk Retsencyklopædi og
5
) Fædrelandets Statistik. Til anden Klasse høre følgende 5 Discipliner:

*) statsvidenskabelig Encyklopædi, 2
) almindelig Statsret, 3

)
politisk Historie,

*) Denne Opfattelse tiltraadte Ministeriet ved at udvirke Ansogeren den begjærede

Dispensation, se kgl. Resol. 30 Marts 1852.

**) Jfr. Kons. Skr. 28 Febr. 1852 foran. Lindes Medd. f. 1849-56 S. 811.

***) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 138-139.
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*) Folkeret og 5
) Statistikens Theori og sammenlignende Statistik. § 3. April 22.

Hovedkaraktererne ere: Laudabilis et quidem egregie, Laudabilis, Haud illau-

dabilis og Ndn contemnendus. Specialkaraktererne ere følgende og tillæggos

efterstaaende Talværdier: Laudabilis præ ceteris i første Klasse 16, i anden

Klasse 8, Laudabilis 14, 7, Haud illaudabilis 10, 5, Non contemnendus 2, 1.

For saa vidt der i en Disciplin maa tilkjendes nogen Nul, men dette dog i

Henhold til Keglerne i næste Paragraf bliver at medregne til Hovedkarakterens

Dannelse, tillægges der samme en Virkning af -r- 14 i Hovedfagene, og -f- 7

i Bifagene. Hovedkaraktererne dannes paa følgende Maade: a) Til Laudabilis

et quidem egregie udfordres Laud. p. c. i det mindste for 3 Discipliner af

lste Klasse og 3 Discipliner af 2den Klasse og i øvrigt ingen ringere Karakter

end Laud., eller ogsaa andre Karakterer, hvis samlede Talværdi ikke er ringere

end i oven nævnte Tilfælde, altsaa 114, forudsat tillige, at der ikke i nogen

Rubrik haves en ringere Karakter end Laud. b) Til Laudabilis udfordres i

det mindste Laud. for 3 Discipliner af lste Klasse og 3 af 2den Klasse, og

i øvrigt ingen ringere Karakter end Haud illaud., eller ogsaa andre Karak-

terer, hvis samlede Talværdi ikke er ringere end i det nysmeldte Tilfælde,

altsaa 93. Dog udelukker Nul i en hvilken som helst Disciplin fra Hoved-

karakteren Laud. c) Hovedkarakteren Haud illaudabilis kan opnaas ved Haud.

illaud. i det mindste i 4 Discipliner af lste Klasse og 4 af 2den Klasse, og

Non cont. i de øvrige Rubriker, eller ved en dertil svarende Talværdi af

andre Karakterer, altsaa 63. Dog udelukker Nul i en Disciplin af lste Klasse

eller i 2 Discipliner af 2den Klasse fra Hovedkarakteren Haud illaud. d) Til

Non contemnendus udfordres i det mindste 1 Haud illaud. i Disciplinerne af lste

Klasse og 1 Haud. illaud. i dem af 2den Klasse og i de øvrige Rubriker Non cont.

eller en dertil svarende Talværdi af andre Karakterer, altsaa 27. Dog bliver

i ethvert Tilfælde den, der har faaet Nul i tvende Hovedfag, eller i 3 Bifag,

eller i 1 Hovedfag og 1 Bifag, at anse som umoden. § 5. For de juri-

diske Kandidater, der underkaste sig statsvidenskabelig Examen, sker den i

Henhold til Bekj. 10 Juni 1851 § 3 tilladte Overførelse af de 2de for dansk

Civilret ved den fuldstændige juridiske Examen erholdte Karakterer saaledes,

at begge Karakterer opføres, men tilsammen kun gjælde for deres Middeltal,

altsaa f. Ex. 1 Laud. og 1 Haud illaud. for 12.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Direktionen for Pastoralseminariet, hvori Maj 3.

Ministeriet, ved at meddele en kgl. Resolution af 23. f. M. angaaende Be-

sættelsen af Lærerposten i Kirkeret ved Seminariet *) og ved at fremsende

*) Ved denne Resolution blev det overdraget Assessor i Kjøbenhavns Kriminal- og

Politiret, Justitsraad, Dr. juris A. L. Casse, for det første for et Tidsrum af 3

Aar, at foredrage Kirkeretten i dens hele Omfang ved Pastoralseminariet samt i

Overensstemmelse med Roskr. 13. Jan. 1809 at deltage i Seminariets Bestyrelse,

mod derfor at oppebære den derfor bestemte Godtgjerelse af 200 Rdl. aarlig. —
Grunden til, at denne Udnævnelse kun skete forelobig paa 3 Aar, var den, at

Ministeriel oprindelig havde paatænkt en Forandring i de ved Pastoralseminariets

Oprette!-'- befalede Porelæsninger over Kirkeretten for theologiske Kandidater, dei

frekventere Seminariet, saaledes at disse enten skulde henlægges til dei juridiske

Fakultet, eller at der i alt Fald kunde aabnes de theologiske Kandidater Adgang
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Maj 3. Gjenpart af en af det juridiske Fakultet afgivet Betænkning om en paatænkt

Forandring i Henseende til de kirkeretlige Forelæsninger ved Seminariet,

til at hore det Foredrag, der af en af de juridiske Professorer hvert andet Aar

skal holdes over Kirkeretten for de juridiske studerende, og, efter at det herom

havde modtaget en Betænkning fra det juridiske Fakultet, tillige en Udvidelse i

Theologernes Forpligtelse til at folge det kirkeretlige Kursus. — I den under

15. April afgivne Betænkning havde det juridiske Fakultet ytret sig saaledes:

Efter at have taget denne Sag under moden og gjentagen Overvejelse, maa Fa-

kultetet udtale som sin Overbevisning, at det ikke alene ikke er forbundet med
nogen væsentlig Betænkelighed, men at det endog under en vis Forudsætning i

sig selv turde være det hensigtsmæssigste, at den hidtil bestaaende særlige Lærer-

post i Kirkeret ved Pastoralseminariet inddrages, og at de theologiske studerende

henvises til de Forelæsninger over Kirkeretten , som holdes for de juridiske stu-

derende. Saa vidt skjønnes maa nemlig denne Forelæsning paa den ene Side

indeholde alt, og paa den anden Side i det væsentlige heller ikke mere, end hvad

der ogsaa ber meddeles Theologerne for nogenlunde at sætte dem ind i de mange,

til Dels vanskelige Forhold, som Kirkeretten omfatter. Erfaringen har vistnok

ogsaa vist, at det har været meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, i det kun

paa 2 Timer ugentlig beregnede halvaarlige Foredrag i Seminariet, at faa alle

Hovedmaterierne saaledes behandlede, at Theologerne ved denne Forelæsning have

kunnet bringe det til en nogenlunde klar og skarp Opfattelse af de kirkeretlige

Forhold. Det i sig selv hensigtsmæssigste vilde vistnok være, om det særegne

Kursus i Pastoralseminariet kunde udvides ved at forøge det hidtil anvendte

Timeantal til i det mindste det dobbelte. For det første kan det nemlig næppe

nægtes, at det vel kan have nogen Indflydelse paa Foredragets hele Anlæg og

Udførelse, om det er beregnet paa at holdes for Jurister eller Theologer, ihvorvel

vi dog ikke tro, at dette Moment har saa megen Betydning, som det ved første

Øjekast kunde synes, naar man blot tager Hensyn til den store Forskjel mellem

Juristernes og Theologernes Fordannelse. Det bør nemlig ikke overses, at de

strængt videnskabelige Bearbejdelser af Kirkeretten , Literaturen frembyder —
hvilke naturligvis væsentlig ville komme til at bestemme Forelæsningernes Ka-

rakter, hvad enten disse holdes i Fakultetet eller i Seminariet — ikke særlig ere

beregnede paa Jurister eller Theologer, men derimod anlagte paa at give en saa

vel for Jurister som Theologer tilgængelig Fremstilling af Kirkerettens Indhold.

Dernæst er det vistnok ogsaa ubestrideligt, at det er et ikke uvigtigt Gode for

Theologerne, at der hvert Aar afholdes et Kursus over Kirkeretten, forudsat at dette

i øvrigt er saaledes indrettet, at det kan svare til Hensigten. Men dersom det

særlige Kursus i Pastoralseminariet af finansielle eller andre Grunde ikke kan er-

holde den i saa Henseende fornødne Udvidelse, maa Fakultetet uforbeholdent tilraade,

at denne vistnok aldrig talrig besøgte Forelæsning bortfalder, og at der aabnes

Theologerne Adgang til det juridiske Fakultets Forelæsninger over Kirkeretten.

Gaar man ind herpaa, da er det for øvrigt — da det hele Kursus i Pastoral-

seminariet kun omfatter et Aar, og Fakultetets Forelæsning over Kirkeretten paa

ingen Maade kan holdes hyppigere end en Gang i 2 Aar — en Selvfølge, at Ad-

gangen til at hore Fakultetets Forelæsning ikke kan indskrænkes til de theologiske

Kandidater, der besøge Pastoralseminariet paa den Tid, bemeldte Forelæsning

holdes, men ogsaa maa staa aaben for enhver Kandidat, der enten et foregaaende

Aar har, eller i et paafølgende Aar agter at frekventere Seminariet, og man bør

vel ikke engang blive staaende herved, men endog tillade de theologiske stu-

derende at benytte Fakultetets Forelæsninger til enhver Tid , endog førend de

have absolveret Embedsexamen. Det kan ingenlunde siges, at de først som Kan-

didater have den fornødne Modenhed til at høre disse Forelæsninger, fra hvilke

ellers det temmelig betydelige Antal af theologiske Kandidater, der er nødsaget

til at forlade Staden kort efter Examen, vilde være udelukket. For saa vid
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næst at bemærke, at det for sit Vedkommende linder, at dor er meget, der Maj 3.

taler for at lade de omhandlede særlige Forelæsninger over Kirkeretten for

Pastoralseminariets Kandidater bortfalde, samt at henvise Theologerne til at

hero de Forelæsninger, der holdes over Kirkerotten for de juridiske studerende,

tilføjer: Ligesom det nemlig er ugjorligt i et saa kortfattet Kursus, som

det, hvortil 2 Timers ugentlige Anvendelse i et halvt Aar giver Lejlighed,

at meddele en udtømmende Behandling af Kirkerotten i dens hele Omfang,

saaledes antager Ministeriet, at de langt mere omfattende Forelæsninger

over Kirkeretten, der hvert andet Aar i to Semestre holdes ved Universitetet

af den ene af de juridiske Professorer, baade ville indeholde alt det, som

horer med til en saadan, ogsaa for Theologer fyldestgj ørende og saa vidt

muligt udtømmende Fremstilling af Kirkeretten i det hele, og at disse Fore-

læsninger, skjont oprindelig beregnede paa juridiske studerende, dog efter

Videnskabens eget Indhold og dens Forhold saa vel til Retsvidenskaben, som

til Theologien, i det væsentligste ikke ville forudsætte specielle Begrober og

Forkundskaber for Tilhørere af almindelig videnskabelig og speciel theologisk

Dannelse, og at altsaa disse Forelæsninger, i alt Fald under Forudsætning af

det skjønsomme Hensyn til theologisk-dannede Tilhørere, hvorpaa der i

ethvert Tilfælde kan gjøres Kogning fra den vedkommende juridiske Pro-

fessors Side, ville kunne fuldkommen fyldestgjore, og forstaas af theologiske

Tilhørere. Idet Ministeriet derfor for sit Vedkommende aldeles maa tiltræde

det juridiske Fakultets Mening om Hensigtsmæssigheden af, at det særlige

Kursus over Kirkeretten , der for Tiden skal holdes for de theologiske Kan-

didater, der frekventore Pastoralseininariet, i Tiden bortfalder, finder Mini-

steriet tillige, at dor i Forbindelse med denne Foranstaltning vil kunne

iværksættes en anden Forandring, der forekommer Ministeriet at være af

megen Vigtighed. For øjeblikket høres nemlig det omhandlede Foredrag

over Kirkoretten alene af de Kandidater, der besøge Pastoralseminariet; men
da mange Kandidater aldrig frekventere dette, idet de efter afholdt Examen

forlade Byen og erhverve Tilladelse til at aflægge de anordnede praktiske

Ministeriet skulde bestemme sig til enten at foranledige en Udvidelse af det for

Seminariet anordnede Foredrag over Kirkeretten, eller til, uanset det af Fakultetet

bemærkede, at lade det forblive ved den hidtil bestaaende Indretning, maa Fakul-

tetet tillade sig at nedlægge bestemt Indsigelse mod, at Besørgelsen af et saadant

særligt Foredrag overhovedet overferes paa Fakultetet eller in specie paa den af

Ministeriet foreslaaede Maade paalægges Lektor Vedel, som ikke onsker at over-

tage samme. Man kan nemlig aldeles ikke gaa ind paa den Anskuelse , at det

efter Ret og Billighed skulde kunne paalægges det rets- og statsvidenskabelige

Fakultet at overtage et Extraarbejde, som ikke i nogen Maade har Hensyn til

den studerende juridiske Ungdoms Opherelse og Uddannelse, og hvis Besørgelse

desuden let kunde blive til Afbræk for den behørige Udforelse af de Fakultetet

paahvilende andre, langt vigtigere Forretninger. En saadan særegen Forelæsning

for Theologerne maa formentlig soges afholdt af en særegen Docent, der i ovrigt

naturligvis gjerne i det enkelte Tilfælde kan vælges blandt det juridiske Fakultets

Medlemmer, naar der blandt dem tindes nogen, som dertil er villig, og derhos er

i Stand til at overtage et saadant Arbejde ved Siden af sine Embedspligter som
Medlem af Fakultetet

(Theol. Fak. Kopibog.)



1852. 296

Maj 3. Prøver for Biskopperne i de vedkommende Stifter, i hvilke de tage Ophold,

blive mange Kandidater ansatte i gejstligt Embede, uden at have haft Lej-

lighed til gjennem bemeldte Foredrag at gjøre sig bekjendte med Kirke-

retten. Dette finder Ministeriet imidlertid i høj Grad at maatte beklage,

navnlig i nærværende Øjeblik, da det maa anses som en Sag af megen

Vigtighed, at den tilkommende Gejstlighed i Almindelighed ikke skal

savne den sammenhængende videnskabelige Indsigt i de forskjellige kirke-

retlige Spørgsmaal, der bevæge og fremdeles ville bevæge Tiden, navnlig

om Kirkens Forhold til Staten, og om Kirkens Forfatning m. v. , som det

har været Hensigten at aabne Kandidaterne til de gejstlige Embeder Lejlig-

hed til at erhverve ved det omhandlede Foredrag. For at opnaa dette, er

det nødvendigt, at dette Foredrag kommer ud af den Forbindelse, hvori det

hidtil har staaet med Pastoralseminariet, som en Del af den for dettes

Alumner foreskrevne Studieplan, og at der udvirkes en allerhøjeste Bestem-

melse, hvorefter for Fremtiden ingen theologisk Kandidat, hvad enten han

har frekventeret Seminariet eller ikke, maa stedes til at aflægge de praktiske

Prøver, der ere Betingelsen for Ansættelse i gejstligt Embede, førend han

har oplyst at have bivaanet et fuldstændigt Foredrag over Kirkeretten. Da
det imidlertid vilde være forbundet med megen Besværlighed for mange

theologiske Kandidater, saafremt de efter fuldendt Examen skulde være nød-

sagede til at opholde sig et Aar her i Byen alene for at høre et Foredrag

over Kirkeretten, samt da det derhos, hvis det særlige Foredrag for Theo-

logerne, der nu holdes ved Pastoralseminariet, bliver aldeles afskaffet, ikke

vil kunne paalægges de juridiske Professorer at holde et Foredrag over

Kirkeretten for deres theologiske Tilhøreres Skyld, maatte Adgangen til at

høre Forelæsninger over Kirkeretten holdes aaben ikke alene for de theo-

logiske Kandidater i Almindelighed, men ogsaa for de theologiske studerende,

der ikke maatte ville underkaste sig Nødvendigheden af at tilbringe den for-

nødne Tid her i Byen efter tilendebragt Examen for som Kandidater at høre

denne Forelæsning. I Henhold til det ovenstaaende ønsker Ministeriet det

derfor taget under Overvejelse, om der ikke er Anledning til at erhverve en

allerhøjeste Bestemmelse om følgende Punkter: 1) at ingen theologisk Kan-

didat maa stedes til at aflægge de som Betingelse for gejstlig Ansættelse

anordnede praktiske Prøver, hvad enten han har frekventeret Pastoralsemi-

nariet eller ikke, førend han har oplyst at have bivaanet et fuldstændigt

Foredrag over Kirkeretten; 2) at denne Bestemmelse dog skal forblive uden

Anvendelse paa de Kandidater, der allerede have absolveret Embedsexamen,

samt for øvrigt først træde i Kraft efter Udløbet af 3 Aar, fra 1. April

d. A.; 3) at det Foredrag over Kirkeretten, der i Følge det allerhøjeste

Reskript angaaende Pastoralseminariets Oprettelse af 13. Januar 1809 skal

holdes for de theologiske Kandidater, der frekventere Seminariet, ligeledes

bortfalder efter Udløbet af bemeldte trende Aar, i hvilke det er overdraget

til Justitsraad Casse at holde dette Foredrag; og at de theologiske Kandi-

dater derefter blive at henvise til at høre de Forelæsninger over Kirkeretten,

der hvert andet Aar skulle holdes derover af en af de juridiske Professorer;

4) at Adgangen til at høre Forelæsninger over Kirkeretten, saa vel saa

længe disse holdes ved Seminariet, som efter Udløbet af de oven nævnte 3
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Aar, skal staa aaben ikke blot for thoologiske Kan di dater i Almindelighed, Maj 3.

uden Hensyn til, om de frekventere Pastoralseminariet, men ogsaa for thoo-

logiske studerende, der ikke ville underkaste sig Nødvendiglieden af at for-

blive her i Byen efter afholdt Examen for at bivaano disse Forelæsninger.

Angaaende disse Punkter skulde Ministeriet tjenstligst udbede sig Direk-

tionens Ytringer behageligst meddelte, idet det ikke undlader at tilføje, at

det ligeledes under Dags Dato angaaende denne Sag har begjært Betænkning

fra Medlemmerne af det theologiske Fakultet ved Universitetet *).

(Theol. Fak. Kopibog.)

*) I sin under 23de Sept. 1852 afgivne Betænkning ytrede Pastoralseminariet sig

saaledes: »1) For saa vidt det er bragt i Forslag, at de særskilte Forelæsninger

over Kirkeretten ved Pastoralscminariet skulde ophore, og derimod Adgang aabnes

for de theologiske Kandidater eller stdderende til at høre de Forelæsninger over

denne Disciplin, som holdes ved det juridiske Fakultet, da kan Direktionen ikke

andet end efter sin Overbevisning erklære sig herimod. Det juridiske Fakultet

har allerede bemærket, at det vil have Indflydelse paa Foredragets hele Anlæg

og Udførelse, om det er beregnet paa Jurister eller Theologer, og Direktionen

maa tillægge dette Moment en større Betydenhed, end Fakultetet har været villigt

til at indrømme. Dels nemlig kan og maa Docenten hos de juridiske studerende

forudsætte andre Forkundskaber og en anden videnskabelig Tankeretning, end

han kan vente hos Theologer, dels skal Docenten søge at bibringe de juridiske

studerende en meget større og fastere Detailkundskab om de gjældende positive

Anordninger, end Theologen vil behøve, eller kan ventes fra en Forelæsning at

kunne beholde i Hukommelsen. Hvad der heraf siden vil være den gejstlige

Embedsmand fornodent, maa han dog søge i en eller anden Haandbog, og man
kan af ham ikke fordre det Overblik over Anordningerne, som Juristen ved mange

Leiligheder ikke vil kunne undvære. Ved det sidst anførte Hensyn ville ogsaa

Forelæsningerne for Juristerne maatte have et større Omfang, end der vil være

hensigtsmæssigt for Theologer. Det kan vel ikke nægtes, at 2 Timer ugentlig i

et Semester er en temmelig indskrænket Tid til et Foredrag over Kirkeretten

;

naar dette imidlertid indskrænkes til nogle historiske Oversigter, til at føre Til-

hørerne ind i de kirkeretlige Spørgsmaal, som for nærværende Tid ere under

saa levende Diskussion, uden at man dog kan sige, at der endnu derom er

vundet almenerkjendte Resultater, og til at udvikle de Principer. der ligge til

Grund for den nu hos os gjældende kirkelige Lovgivning, da vil Tiden uden

Tvivl være nogenlunde tilstrækkelig. Det maa betænkes, at der ikke af de theo-

logiske Kandidater bør forlanges for megen Tid anvendt paa denne Disciplin.

Forelæsningerne ved Pastoralseminariet have stedse maattet holdes om Aftenen,

fordi de fleste theologiske Kandidater have den største Del af Dagen besat med
Undervisning; men naar de da skulle deltage i de praktiske Øvelser og disses

Bedømmelse, naar de tillige i andre Timer skulle hore Pastoralanvisningen fore-

draget, da kan det ikke forlanges, at de skulle opofre mere end 2 Timer ugentlig

til at høre Forelæsninger over Kirkeretten. Allerede den Omstændighed, at de

fleste theologiske Kandidater formedelst andre Forretninger kun have Aftenen

fri til at hore Forelæsninger, vil gjore, at de ikke ville kunne benytte den Adgang,

som efter Forslaget skulde aabnes dem til at hore Forelæsninger over Kirkeretten

ved det juridiske Fakultet. Hertil kommer, at disse Forelæsninger kun holdes

hvert andet Aar, og at saaledes mange Kandidater, hvis Ophold i Hovedstaden

ikke varer saa længe, ingen Nytte kunne have deraf. Direktionen maa endnu

bemærke, at i Lektionskatalogen for indeværende Halvaar er intet andet Fon-

drag over Kirkeretten ved det juridiske Fakultet anmeldt, end et Examinatorium,

hvori i 2 Timer ugentlig Kirkeretten skal gjennemgaas. Da der i de tvende fore-

gaaende Lektionskataloger ingen Forelæsning over Kirkeretten er ai ildt, maa

Nonner f. Univ. II. 88
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Maj 18. Underv. Min. Cirk. til Rektororne ved de lærde Skoler angaaende

Besættelsen af Adjunktposterne.

dette Aar formodentlig være det, hvori denne Disciplin skal foredrages; men at

et saadant Examinatorium for Theologerne ikke vilde kunne træde i Stedet for

Forelæsningerne over Kirkeretten i Pastoralseminariet, er vel indlysende. 2) Den

forhenværende Kultusminister har i sin oven ommeldte Skrivelse bemærket, at da

mange theologiske Kandidater forlade Hovedstaden uden at have frekventeret

Pastoralseminariet, saa faa disse ikke Leilighed til at blive bekjendte med Kirke-

retten, om hvis Gjenstande det dog, og i Særdeleshed i nærværende Tid, er af

Vigtighed, at Gejstligheden har videnskabelig Indsigt. Han har derfor foreslaaet,

at det skulde anordnes, at ingen theologisk Kandidat maatte stedes til at aflægge

de praktiske Prøver, nit d mindre han oplyser, at han, enten som Kandidat eller

som studerende, har hort et fuldstændigt Foredrag over Kirkeretten. Undertegnede

Direktion erkjender aldeles Vigtigheden af, at Landets Gejstlige ikke ere frem-

mede for de kirkeretlige Spørgsmaal, der for nærværende Tid ere i saa levende

Bevægelse; men den skjonner ikke rettere, end, at hvad der kunde tale for en

Forpligtelse til at høre en Forelæsning over Kirkeretten, fuldt saa meget gjælder

om Pastoralanvisningen og om den Veiledning, som gives ved de praktiske Øvelser.

Det var unægtelig at ønske, at det kunde gjøres enhver theologisk Kandidat til

Pligt at frekventere Pastoralseminariet; men da saa mange Kandidaters økono-

miske Vilkaar ikke tillade dem det længere Ophold i Hovedstaden, saa maa man
indskrænke sig til det, der lader sig opnaa. At ville forpligte de theologiske

studerende, som siden, naar de have absolveret Embedsexamen, ikke kunne for-

blive i Hovedstaden, til forud at høre Forelæsninger over Kirkeretten ved det

juridiske Fakultet, vilde efter Direktionens Formening være at besvære dem uden

Nytte. Da deres Studier paa den Tid have en anden Retning, og deres Tid er

meget optaget, vilde de vist kun anvende liden Opmærksomhed og Anstrængelse

paa Forelæsningerne over Kirkeretten; og det Bevis, der skulde fordres af dem
for at have besøgt disse Forelæsninger, vilde dog kun blive illusorisk ; thi da

den juridiske Docent sjælden kan kjende de theologiske studerende, vilde han

ikke kunne nægte dem Bevis, naar de havde ladet sig tegne til Forelæsningerne

og en og anden Gang vist sig derved. 3) Idet Direktionen saaledes formener,

at det retteligst vil have sit Forblivende ved den nu bestaaende Indretning, saa

at der fremdeles i Pastoralseminariet holdes særskilte Forelæsninger over Kirke-

retten for de theologiske Kandidater, er det Spørgsmaal tilbage, om denne Docent-

post helst bør overdrages til et af det juridiske Fakultets Medlemmer, eller til

en anden i Kirkeretten kyndig Mand. Direktionen formener, at Valget her bør

være ganske frit, og bero paa, om en Mand kan findes, hvem man bør tiltro den

fornødne Indsigt og Evne, og som føler Drift til at paatage sig dette Hverv.

Saaledes har det været holdt hidindtil. Uden Tvivl vil man gjøre vel i ogsaa

for Fremtiden at reservere sig det frie Valg. Maaske kan der endog være Præ-

sumption for, at en juridisk Docent vilde i Seminariet mere følge den Frem-

gangsmaade, hvortil han var vant i Forelæsningerne for de juridiske studerende,

medens en anden kyndig Mand, som ellers ikke havde Forelæsninger at holde

over Kirkeretten, mere vilde søge at tænke sig ind i, hvad der af denne Disciplin

gjøres behov for Theologer.« — Under 31 Avgust 1852 havde det theologiske
Fakultet i sin over Sagen ligeledes begj ærede Erklæring ytret sig over oven nævnte

4 Punkter som følger: »Angaaende de to først nævnte Punkter skal Fakultetet

tillade sig at svare, at det i praktisk Henseende turde findes lidet tilraadeligt

som Betingelse for Aflæggelsen af de praktiske Prøver at fordre, at Kandidaterne

skulde have bivaanet et fuldstændigt Foredrag over Kirkeretten, saa længe som
der ikke tillige er sørget for, at en ordentlig Prøve aflægges i dette Fag; uden

en saadan vil en stadig Elusion af den givne Bestemmelse ikke kunne forebygges.

Men ogsaa uden Hensyn hertil synes det ikke konsekvent at stille en saadan
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2. Filologisko Kandidater, der have underkastet sig den ved Adg. Maj 18.

2 Febr. L849 befalede historisk-filologiské Kmbedsexamen, kunne, selv om de

Betingelse i Henseende til et enkelt Fag, naar denne Betingelse ikke stilles til

de andre, den praktiske Theologis forskjellige Discipliner, der unægtelig ligge

Theologens Virksomhed nærmere, og have mere umiddelbart Hensyn til Uddan-

nelsen for det gejstlige Kald. Fakultetet maa derfor stemme for, at en saadan

enkelt staaende og ensidig Foranstaltning undgaas, forend en omfattende Reform

kan indtræde i Henseende til den praktiske Prove, der af Kandidaterne skal af-

lægges, og som i sin nuværende Skikkelse vistnok er saare ufuldstændig. An-

gaai nde de tvende sidste Punkter, der indeholde den Grundtanke, at efter Ud-

løbet af de 3 Aar, i hvilke det er overdraget Justitsraad Casse at holde Fore-

draget over Kirkeretten, skulde dette Foredrag i Seminariet aldeles bortfalde,

medens de theologiske Kandidater skulde henvises til at høre de Forelæsninger

over Kirkeretten, der hvert andet Aar skulle holdes derover af en af de juridiske

Professorer, maa Fakultetet paa det indstændigste fraraade denne Bestemmelse.

Fakultetet kan nemlig ingenlunde erkjende, at det vil være til Gavn for de theo-

logiske Kandidater og studerende saaledes at henvises til Forelæsninger, der

efter deres hele Anlæg nærmest ere indrettede for Jurister. Skjønt Kirkerettens

Videnskab vistnok er den samme, vil dennes Foredrag, saa vel i Henseende til

Stoffets Udvalg som til Behandlingsmaaden, ikke blive lidet forskjelligt, naar det

i Sandhed skal tage Hensyn til de forskjellige Tilhøreres Tarv. Meget, som for

Juristerne maa behandles i større Detail og under Henvisning til andre Grene

af den juridiske Videnskab og i Sammenhæng med andre Betragtninger af rent

juridisk Natur, bliver mindre væsentligt for Theologerne, medens en udførligere

og skarpere Fremhævelse af de i strængere Forstand kirkelige og theologiske

Punkter just for disse bliver nødvendig. Skal Foredraget i Sandhed indrettes

efter Tilhørernes Tarv, da maa et Foredrag for Theologer nødvendig faa et andet

Præg, en anden Farve og Betoning, end et Foredrag for Jurister. Og just fordi

Kirkerettens Studium, Spørgsmaalene om Kirkens Organisation, om Kirke og Stat

o. s. v., have faaet en ny og omfattende Vigtighed i vor Tid, maa Fakultetet

fastholde, at de theologiske studerende have Ret til her at fordre deres særegne

Kursus, beregnet for deres særegne Interesse og Fornødenheder, ligesom det vel

ogsaa maa indlyse, at et Foredrag, som udtrykkelig har den Bestemmelse at til-

stræbe et theologisk Øjemed, frembyder større Garanti for, at det theologiske

Element ogsaa tilbørlig vil vorde fremhævet, end et blot juridisk Foredrag, hvor

Tilstedeværelsen af den theologiske Interesse bliver langt mere tilfældig. Naar

man til Forsvar for den paatænkte Bestemmelse har sagt, at et halvaarligt Kur-

sus i to ugentlige Timer ikke vil kunne give nogen udtømmende Fremstilling af

Kirkeretten, saa formener Fakultetet, at en Forandring i denne Henseende maa

fremkomme som en Reform inden for Seminariets egen Organisation, men ikke

ved at udrive et væsentligt Led af denne Organisation, ligesom det ogsaa synes

naturligt, forend nærmere Bestemmelse tages, at benytte de Erfaringer, der

maatte kunne udledes af Jusitsraad Casses Virksomhed. Som en speciel Vanske-

lighed for Udførelsen af hin Bestemmelse tillade vi os til Slutning at fremhæve,

at theologiske Kandidater paa Grund af Informationer kun kunne benytte Efter-

middags- eller Aftentimer, medens det er saare tvivlsomt, om disse Timer ville

konvenere Juristerne. Skjønt dette synes at være en underordnet Betragtning,

have vi dog ikke villet undlade at fremhæve den, fordi de herved fremkommende

Kollisioner i Praxis kunne faa stor Betydning. Resultatet af Fakultetets Over-

vejelser er derfor, at der i denne Sag intet nyt bor foretages, forend en omfat-

tende Reform af Pastoralseminariet kan indtræde. Men den paatrængende Nød-

vendighed af en saadan tillader Fakultetet sig paa ny at bringe i Erindring og

tillader sig i denne Henseende at henvise til de Erklæringer, som allerede i

Aaret 1837 og 1838 bleve afgivne om denne Sag til den daværende Universitets-

38*
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Maj 18. i et Aar have fungeret som konstituerede Lærere, ikke indstilles til kongelig

Udnævnelse, førend de have underkastet sig den ved samme Anordnings

§ 13 foreskrevne praktiske Prøve, men kunne paa den anden Side, hvis de

have fuldendt denne praktiske Del af Examen med bedste Karakter, aller-

underdanigst foreslaas til fast Beskikkelse efter et halvt Aars Forløb.

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

juni 5. Kons. Skr. til Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipcndie-

væsen, hvori udtales — i Anledning af, at Bestyrelseskomiteen havde fore-

lagt Konsistorium det Spørgsmaal, om den i Univ. Fund. 7. Maj 1788

Kap. VI § 2 Nr. 4 og 5 grundede Kegel, at 5 Aar skal være den længste

Tid, hvori nogen kan have Plads paa Universitetets Kollegier, derunder ind-

befattet Regensen , endnu er anvendelig paa dem , som efter at have haft et

andet Kollegium blive Regensalumner, uden Hensyn til, om Kommunitets-

stipendiet fremdeles kan nydes — at Konsistorium efter den gjældende Lov-

givning*) ikke kan antage, at Forskriften i Universitetsfundatsen er bort-

faldet for det omtalte Tilfælde, hvorimod Konsistorium i de enkelte mødende

Tilfælde af denne Art er villigt til at anbefale Ansøgninger om Dispensation,

hvor Forholdene tilraade det.**)
(Univ. Arkiv.)

Juni 11. Kons. Skr. til Redaktøren af Lektionskatalogen, Prof. Ussing, og

samtlige Fakulteter, hvori meddeles, at Anmeldelserne til Lektionskatalogen

over de Forelæsninger, som begynde den 23. Avg., skulle indleveres til

Redaktøren inden den 1. Juli, hvorefter Katalogen bør udgives den 8. Juli,

ligesom Anmeldelserne til Foraars Halvaaret skulle indgives inden den 10. Jan.

hvorefter Katalogen udgives den 20. s. M., samt at de Universitetslærere,

der ikke i rette Tid have indsendt deres Anmeldelser, ville være at nævne,

med Tilføjende, at den paagjældende ikke har indgivet nogen Anmeldelse.

(Univ. Arkiv.)

Juni 20. Underv. Min. Skr. til Kvæstor , hvorved det paalægges denne at

iagttage, med Hensyn til Afgiftsfordelingen ved Udstykningen paa Godserne,

at en forholdsmæssig Del af Hovedparcellens Arvefæsteafgift lignes paa den

fra samme afhændede Del, naar denne ikke er under 1 Fdk. Hartkorn.***)

(Kvæsturens Arkiv.)

Direktion.« — Ved Udlobet af de 3 Aar; i hvilke det var overdraget Dr. juris.

Casse at holde de oven berorte Forelæsninger, androg Ministeriet, paa Indstilling

af Pastoralseminariet, og da der i Henhold til de oven anforte Erklæringer ikke

fandtes Anledning til at foretage den tidligere paatænkte Forandring, paa, at

han definitivt maatte udnævnes til Medlem af Direktionen for Pastoralseminariet

med Forpligtelse til at foredrage Kirkeretten for de Seminariet frekventerende

theologiske Kandidater i Overensstemmelse med Reskr. 13. Jan. 1809, samt

mod at oppebære den derfor ved Finansloven bestemte Gage, hvilken Indstilling

under 10. April 1855 allernaadigst blev bifaldet.

(Algr. Ussings Reskr. Sml. f. 1852 S. 200 Noten jfr. theol. Fak. Kopibog.)

*) UDir. Skr. 3. Marts 1832.

**) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 848-49.
***) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 947—48.
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Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at For- Juli <;.

delingen af det for den statsvidenskab elige Examen fastsatte Indskrivnings-

gebyr af 8 Rdl. fordeles saaledes: den akademiske Fond 2 Kdl., Dekanus

ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet 2 Kdl., Notarius ved Fakul-

tetet 2 Rdl., Fedelierne til lige Deling 2 Rdl.*)
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Universitetets Revisor, hvorved det paalægges Avg. 13.

denne i ethvert Tilfælde, naar der efter Revisionen af Universitetets, Kommu-
nitet els og Legatfondens Regnskaber samt disse Stiftelsers Forvalterregn-

skaber ikke findes Anledning til nogen Udsættelse, derom at meddele

Kvæstor Underretning, for at det paagjældende Regnskab af denne kan blive

Konsistorium tilstillet, og at der derefter af Konsistorium kan blive gjort

Indstilling til Ministeriet om Udfærdigelse af Kvittance for Regnskabet.**)

(Kvæsturens Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved allernaadigst bifaldes: 1) at Kommunitets- Avg. 28.

bibliotheket maa ophæves som særlig Bogsamling og indlemmes under

Universitetsbibliotheket, saaledes at dets brugbare Indhold i dette Øjemed

afleveres, men Resten foranstaltes bortsolgt; 2) at de Kommunitets-

bibliotheket hidtil tildelte Indtægter, dels Legatrenter til Beløb 34 Rdl. 5 Sk.

og dels aarligt Bidrag af Kommunitetets Kasse 165 Rdl. 91 Sk., maa, efter

at Indlemmelsen er foregaaet, tillægges Universitetsbibliotheket, den sidste

Indtægt dog kun under Forudsætning af, at den dertil fornødne Bevilling

erhverves ved Finansloven, hvorom det fornødne Forslag bliver at optage i

Udkastet til Kommunitetets Budget for næste Finansaar, alt saaledes, at

det paa denne Maade overførte Beløb anvendes til at anskaffe Doubletter

eller Tripletter af saadanne Værker, der hyppig søges til Laans af de

studerende ved Forberedelsen til de forskjellige Embedsexamina ved

Universitetet og den polytekniske Læreanstalt, og af Universitetslærerne

anbefales til Brug derved; 3) at den hidtil Kommunitetsbiblio-

thekaren tillagte aarlige Godtgjørelse af 100 Rdl., under Forudsætning

af, at den dertil fornødne Bevilling meddeles ved Finansloven, hvorom lige-

ledes det fornødne Forslag bliver at optage i Udkastet til Kommunitetets

Budget for næste Finansaar, maa tillægges Universitetsbibliotheket til For-

deling mellem dettes Tjenestepersonale efter Konsistoriums nærmere Bestcm-

melse som Godtgjørelse for det forøgede Arbejde, hvilket Kommunitets-

bibliothekets Indlemmelse under forbemeldte Bibliothek vil medføre; 4) at

saa vel det Beløb, der indkommer ved Salget af Kommunitetsbibliothekets

ubrugbare Indhold, som det, der bespares for indeværende Finansaar af den

Kommunitetsbibliothekaren tillagte aarlige Godtgjørelse maa anvendes til

Dækning af de LFdgifter, som Iværksættelsen af Foranstaltningen vil med-
føre, og til Godtgørelse for det Extraarbejde, der herved vil paaCøres Univer-

sitet8bibliothekets Tjenestepersonale; 5) at det Lokale, hvori Kommunitets-

•) Lindes liedd. f. 1849—56 8. L39- 11.

**) Herom har Kvæstor under s. ]). erholdt fornoden Underretning-. Lindes Medd. f.

1849-:>0 8. 991.
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Avg. 28. bibliothcket nu forefindes, indtil vidore maa overlades Univcrsitetsbibliotheket

1 il Opbevaring af de Bøger, som sjældnere benyttes.*)
(Univ. Arkiv.)

Sept. 3. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at den ved Reskr. 2. Okt. 1801 med

Vs pCt, paabudne og ved kgl. Resol. 28. Okt. 1825 til V4 pCt. forhøjede

Afgift til Kjøbenhavns Universitets Kasserer- og Bogholderkontor af alle i

Universitetskvæsturen indestaaende Midler, undtagen Børnepenge, maa, under

Forudsætning af den fornødne Bevilling ved Finansloven for næste Finansaar

dertil moddeles, fra 1. April 1853 nedsættes til V8 2 af disse Midlers Renter

og Udbytte, dog saaledes, at nærmere Bestemmelse forbeholdes, om denne

Nedsættelse skal finde Anvendelse paa det af afdøde Politiretsassessor

Johannes Lem Smith, i Følge Testamente af 29. Avg. 1848, til Fordel for

studerende stiftede Legat, for hvis Vedkommende Forslag om Vederlaget, der

for dets Bestyrelse skal erlægges til Universitetet, bliver at optage under det

Udkast til en Fundats for Legatet, der allerunderdanigst bliver i sin Tid at

forelægge til allerhøjeste Konfirmation.**)
(Univ. Arkiv.)

Okt. 8. Kgl. Resol., hvorved Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet

bemyndiges til for Fremtiden at approbere de Prisopgaver, der aarlig ud-

sættes ved Universitetet.
(Lindes Medd. f. 1849-56 S. 248.)

Dec. 1. Kgl. Resol., hvorved fastsættes, at Afgiften til Universitetet for

Bestyrelsen under Universitetets Kvæstur af det af afdøde Politiretsassessor

J. L. Smith stiftede Legat for studerende ved Kjøbenhavns Universitet ind-

til videre erlægges med Vi 6 af Legatets aarlige Nettoindtægt.***)

(Univ. Arkiv.)

Dec. 19. Kgl. Resol., hvorved det tillades N. N. — Slesviger af Fødsel, der

med Maturitetsbevis var dimitteret fra Haderslev lærde Skole og derpaa

havde studeret ved Universiteterne i Kiel og i Bonn samt underkastet sig

den med sidst nævnte Universitet i Forbindelse staaende theologiske Exarncn

i Coblenz med Karakteren »gut bestanden« — at indstille sig til theologisk

Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet uden forinden at tage den al-

mindelige filosofiske Examen.****) (Univ. Arkiv.)

1853.

Jan. 28. Underv. Min. Skr. til det theologiske Fakultet, hvori samme, da

Ministeriet hidtil har savnet Underretning om, hvilke theologiske Kandidater

der underkaste sig den befalede homiletiske Prøve her i Staden, anmodos om
ved Udgangen af hvert Aars December Maaned at tilstille Ministeriet en

Beretning desangaaende, indeholdende Kandidaternes fulde Navn, den Dag de

*) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 664—69. Er herefter fejlagtig citeret under 28. Juli.

**) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 916—23.
***) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 923-24.

****) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 228-29.
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have underkastet sig den theologiske Embedsexamon, og den Karakter, de Jan. 28.

for Proven have erholdt, hvorhos Ministeriet ligeledes udbeder sig, at der

paa de Beretninger, som efter afholdt Exanien tilstilles Ministeriet om,

hvilke theologiske studerende der dertil have indstillet sig, og om Udfaldet

af Examen , maatte blive optaget de vedkommendes Fødselsaar og Fød-

selsdag.
(Univ. Arkiv.)

Finm. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet — i Jan. 31.

Anledning af tvende Andragender fra Amtsforvalteren for Roskilde Amtstue-

distrikt om at fritages for at opkræve de kgl. Skatter og Afgifter direkte

hos Fæsterne paa Universitetsgodset samt fra Amtsforvalteren for Trygge-

vælde Amtstuedistrikt om Fritagelse for den af ham hidtil udførte Likvida-

tion af Skatterne mellem Arvefæstegaardmændene og Husmændene, der have

Lodder, som ere udlagte fra Gaarden, og mellem Universitetet og Hartkorns-

brugerne — hvori meddeles, at Finansministeriet har ladet de paaojældende

Amtsforvaltere tilkjendegive, at det efter Omstændighederne anses rigtigst,

at den omspurgte Opkrævning fremdeles indtil videre sker paa samme Maade,

paa hvilken den i sin Tid er iværksat i Henhold til Rentekammerets

Skrivelse af 5. Dec. 184G, men at det i Forbindelse med en anden Sag,

hvorunder det Spørgsmaal i Almindelighed behandles, hvorvidt Amtsforvalterne,

naar Bondergods med aarlig Afgift er afhændet til Arvefæste med Ret til

at sælge og pantsætte, ere pligtige til at opkræve Gammelskatten og Land-

skatten hos Afgiftsejeren og Arvefæsterne med hvers Andel af samme, vil

komme under nærmere Overvejelse, hvorvidt en Forandring i Henseende til

den omspurgte Opkrævning hos Universitetets Husmænd og Arvefæstere

kunde være at bevirke *).

(Kvæsturens Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, i Anledning Febr. 11.

af en til en fremtidig bedre Renholdelse af Universitetsbygningen truffet

Foranstaltning, at der for Udførelsen af det derved bevirkede forøgede Ar-

bejde og til Bestridelsen af de dermed forbundne Udgifter maa udbetales

Portneren ved Universitetsbygningen en aarlig Godtgjørelse af GO Rdl. af

di'ii paa Universitetets Budget til Skatter, Belysning, Brændsel m. v. op-

førte Sum **).

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol. , hvorved bifaldes, at det ved Regi. 11. Febr. 1848 for pebr. 23.

Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet ved Kjøbenhavns Universitet § 2

last satte Antal af 120 Portioner af Kommunitetsstipendiet maa, under For-

udsætning af, at de dertil fornødne Midler bevilges ved de paagjældende

Finanslove, forøges med 10 Portioner, dog at disse 10 nye Stipendiepladser

ikke strax paa engang besættes, men fordeles paa flere Terminer, saaledes at

*) Lindos Medd. f. 1849—56 S. 951 -53, j ir. Medd. om Son. Akademi 1857-78
S. 177 7a

**; Lindes Medd. f. 1849— 50 S. 894.
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Febr. 23. de 4 besættes fra 23. Avg. 1853, de 3 fra 1. Febr. 1854 og de 3 sidste fra

23. Avg. S. A. *) (Univ. Arkiv.)

Maj 20. Justitsm. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen et

ang. , at det lægevidenskabelige Fakultet maa afholde Tentamen i enkelte

speciellere Dele af Lægevidenskaben, navnlig for Dentister, og om Bevilling-

for disse til at praktisere.

Efter at Justitsministeriet i Skrivelse af 30. Okt. f. A. havde erklæret sig enigt i

det af det kgl. Sundhedskollegium fremsatte og af Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-

væsenet efter indhentet Erklæring fra det lægevidenskabelige Fakultet tiltraadte Forslag

angaaende Indførelsen af en særegen Prove for Tandlæger, har Ministeriet for Kirke- og

og Undervisningsvæsenet, der tidligere havde udtalt sig for Nodvendigheden af at soge

denne Sag nærmere ordnet ved Lov, i behagelig Skrivelse af 18. Marts d. A. begjæret Ju-

stitsministeriets Ytringer meddelte om, hvorvidt der fra dette Ministeriums Side maatte

findes noget at erindre mod, at fornævnte Plan foreløbig opgives, men at der derimod,

som det lægevidenskabelige Fakultet i en senere fremkommet og af Konsistorium tiltraadt

Erklæring har foreslaaet, indtil videre meddeles bemeldte Fakultet en almindelig Bemyn-

digelse til, paa samme Maade som tidligere er sket, at afholde Tentamina for dem, der

ønske at praktisere som Tandlæger eller i en anden speciel Retning, dog at den paa-

gjældende forinden erhverver Tilladelse til at underkaste sig en saadan Prøve.

I Anledning heraf skulde jeg, efter over Sagen at have brevvexlet

med det kgl. Sundhedskollegium, ikke undlade tjenstligst at ytre, at Justits-

ministeriet intet finder at indvende mod, at der meddeles det lægeviden-

skabelige Fakultet Bemyndigelse til paa samme Maade som hidtil at afholde

Tentamen i enkelte specielle Grene af Lægevidenskaben og navnlig for

Dentister; men det skjønnes ikke, at der haves Hjemmel til at indramme,

at enhver, der har underkastet sig og bestaaet i saadan Prøve, derved umid-

delbart erhverver Berettigelse til at praktisere i den paagj ældende Retning,

hvorimod det, i Overensstemmelse med, hvad der tidligere har fundet Sted,

i ethvert enkelt Tilfælde maa blive at afgjøre af Justitsministeriet, om der

efter Udfaldet af den afholdte Prøve og de øvrige Omstændigheder kan med-

deles den vedkommende Bevilling til at praktisere, og det saa meget mere,

som den Adgang til Lægepraxis, der efter den bestaaende Lovgivning kan

aabnes for Individer, som ikke have underkastet sig den fuldstændige Læge-

examen, ordentligvis maa indskrænkes til et vist bestemt Distrikt, ligesom

det ogsaa er en Betingelse, at Aspiranten godtgjør at have erhvervet en

fortrinlig Duelighed, jfr. Frd. 5. Sept. 1794 § 6. Imidlertid maa det dog

lige fuldt anses for at være i sin Orden, at der stedse udkræves en fore-

løbig Tilladelse, førend nogen kan indstille sig til Tentamen, blandt andet

for at det kan paases, at ingen antages til en slig Prøve, som ikke er i

Besiddelse af den fornødne almindelige Dannelse. Heller ikke turde det

være ønskeligt, at Antallet af dem, der underkaste sig Tentamen, bliver

større, end at der kan være Rimelighed for, at de, efter de flere Hensyn

som derved bør tages, kunne vente at erholde Bevilling til at praktisere. I

Forbindelse med foranstaaende skal jeg endnu bemærke, at der, foruden det

med Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse tilbagefulgte Andragende

fra Stud. med. N. N. ogsaa er indkommet et lignende fra Stud. med. N. N.

om at vinde Adgang til at praktisere som Tandlæge, og haves der fra

*) Lindes Medd. f. 1849-5G S. 838-44.



305 1853.

Justitsministeriets Side intet at erindre mod, at disse, der begge ere ældre Maj 20.

medicinske studerende, stedes til at underkaste sig Tentamen, hvorefter de

angaaende selve Tilladelsen til at praktisere maatte henvende sig til Justits-

ministeriet med nærmere Ansøgning, der dels maatte være bilagt med de

dem meddelte Vidnesbyrd om Prøvens Udfald, dels indeholde Oplysning om

det Sted, hvor de ønske at nedsætte sig *).

(Algr. Ussings Reskr. Sml. jfr. Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes: 1) at herefter fra indeværende Aar Juni 3.

at regne ogsaa en Prisopgave i de statsvidenskabelige Fag aarlig maa ud-

sættes for de studerende ved Kjøbenhavns Universitet; 2) at Tiden for

Udsættelsen af Prisopgaverne, hvilke hidtil overensstemmende med kgl. Resol.

af 17. Maj 1791 ere bekjendtgjorte ved det Program, der udstedes som Ind-

bydelse til Universitetsfesten i Anledning af Kongens Fødselsdag, maa, lige-

ledes fra indeværende Aar af at regne, bestemmes til hvert Aars 1. Juli,

saaledes at Konsistorium bemyndiges til at foranstalte de udsatte Opgaver

bekjendtgjorte; 3) at den ved kgl. Resol. af 18. Febr. 1840 fastsatte Ter-

min for Indleveringen af Afhandlingerne over Prisopgaverne, nemlig den 15.

Juli, maa forandres til den 1. Juli, dog forst fraAaret 1854 af at regne**).

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium og det lægevidenskabelige jun i 4.

Fakultet, hvorved sidst nævnte bemyndiges til, paa samme Maade som forhen,

at holde Tentamen i enkelte specielle Grene af Lægevidenskaben med saa-

danne, som dertil maatte indstille sig efter forudgaaet særlig Tilladelse *).

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Universi- jun i 22.

tetet, efter det af Senioratet for Studenterforeningen til Konsistorium derom

indgivne Andragende, overtager den fremtidige Vedligeholdelse af det Rah-

bekske Monument paa Bakkehusvejen paa følgende Vilkaar: 1) at der med-

deles Universitetet frit Skjøde paa det til Monumentet hørende Jordstykke;

2) at der tilvejebringes Vished for, at der ikke paahviler Jordstykket nogen

som helst Skat, Afgift eller Præstation; 3) at det Beløb af 193 Rdl. 85 Sk.,

der er blevet tilbage efter Afholdelsen af alle Omkostningerne ved Monu-

mentets Restavration og Flytning, og af hvilket Renten af Kvæstor antages

at ville være tilstrækkelig dels til den aarlige Vedligeholdelse af Monumentet,

dels til Opsamling af det til en fremtidig Hovedreparation fornødne Beløb,

af Senioratet indbetales i Universitetets Legatkasse. (Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Cirk. til samtlige Biskopper, hvori samme tilskrives,
Juni 27.

at det theologiske Fakultet, med Hensyn til, at flere Biskopper i de af dem

udstedte Attester for homiletiske Prøver have anvendt Distinktionen primi

og secundi gradus ved Karakteren Haud illaudabilis, har bemærket, at denne

Distinktion vel ved kgl. Resol. 14. Maj (Bekj. 18. Maj) 1847 er indført til

Brog ved den theologiske Embedscxamen; men ligesom Fakultetet ikke har

*) Lindes Medd. £ 1849—50 S. 156—59. Se i ovritft UMskr. 4. Juni 1853.

• Lindes Medd. £ 1849-50 S. 240-48.

Normer f. Univ. II. 39
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juni 27. ønsket don overført paa do praktiske Prøver, saaledes haves heller ikke

nogen Bestemmelse for, at den der tør anvendes. Fakultetets Medlemmer

have derfor ved Bedømmelsen af homiletisko Prøver ikke gjort Brug af den

nævnte Distinktion, og da det ikke synes konsekvent, at Biskopperne følge

en afvigende Betegnelsesmaade af Karakteren, saa har Fakultetet henstillet

til Ministeriet, hvorvidt der kunde være Grund til at anmode Biskopperne

om ikke at betjene sig af Tillægene »primi gradus« og »seeundi gradus« til

Karakteren Haud illaudabilis. I Henhold til disse Ytringer af Fakultetet,

som Ministeriet for sit Vedkommende finder at maatte tiltræde, henstilles

til Biskopperne, om de ikke for Fremtiden ville undgaa Brugen af de om-

handlede Distinktioner.

» (Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Juli 26. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, i hvilken Ministeriet udtalor,

at Indstillingen til samme om Eejsestipendier af Kommunitetets Midler

maa ledsages af samtlige for det paagjældende Finansaar til Konsistorium

indkomne Ansøgninger. Naar Valget mellem Ansøgerne har været tvivlsomt,

og der derom har rejst sig Meningsulighed af nogen Betydning i Konsi-

storium, tilføjes en nærmere Begrundelse af det fremsatte Forslag. Med
Hensyn til Udbetalingen af Understøttelserne har Ministeriet gjort opmærk-

som paa, at det vil være forsigtigt, at denne forst sker, naar de paagjældende

have gjort en nærmere Anmeldelse om, at de staa i Begreb med at tiltræde

deres forehavende Kejser, men i øvrigt overladt det til Konsistorium selv

herom at tage den fornødne Bestemmelse *).

(Univ. Arkiv.)

Okt. 24. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved Ministeriet bifalder,

at Gebyret ved Tentamen for Tandlæger foreløbig, indtil det viser sig, i

hvilket Omfang saa vel dette Tentamen som Tentamina overhovedet blive

afholdte ved det lægevidenskabelige Fakultet, erlægges med 20 Rdl. , at for-

dele, efter Fakultetets Forslag, saaledes: til Anskaffelse af et Kadaver 2 Rdl.,

til Pedellen 1 Rdl., til Dekanus 3 Rdl., til Notarius 2 Rdl., til hver af de

examinerende Professorer 4 Rdl., i alt 12 Rdl. **)

(Univ. Arkiv.)

Nov. 17. Justitsm. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet,

at Universitetsbogtrykker Schultz, saa længe han forbliver i denne sin Stilling,

vil være at fritage for borgerlig militær Tjeneste.

(Lindes Medd. f. 1849-56 S. 897-98.)

Nov. 24. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, at de, der som Privatister

underkaste sig Afgangsexamcn ved en af de lærde Skoler i Hertugdømmet
Slesvig, ogsaa ere indbefattede under de i Ministeriets Skrivelse af 22. Nov.

1H51 omhandlede studerende ***). (Univ. Arkiv.)

•) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 871—73. Under 7. Sept. næstefter besluttede Konsi-

storium, at den af Ministeriet antydede Fremgangsmaade skal være til Iagttagelse

for Fremtiden.

**) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 160-62.
***) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 225.
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Underv. Min. Skr. til Konsistorium, i hvilken det bl. a. udtales — Dcc. 31.

i Anledning af Spørgsmaalet om Anvendelsen af den ved Konferensraad,

Prof. Withusens Død i Aaret 1853 ledig blevne Professorbolig i det forrige

kirurgiske Akademis Bygning — at den kgl. Resol. 17. Dec. 1841 maa være

Ketsbasis for Spørgsmaalets Afgjorelse, og at i Medfør af samme den det

forrige kirurgiske Akademi tilhørende Bygning med deri værende Bolig for

en Professor er at betragte som overgaaet til Universitetets Ejendom for at

anvendes saaledes, som Universitetets Tarv med Hensyn til samtlige Om-
stændigheder og under billigt Hensyn til .de givne Forhold tilsiger *).

(Univ. Arkiv.)

1854.

Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at Student ved Universitetet i Kiel, Jan. 4.

Hans Peter Duborg, maa fritages for at underkaste sig den ved Bekj. 20.

Dec. s. A. foreskrevne Præliminærexamen for studerende fra fremmede

Universiteter, mod at han, førend han indstiller sig til Embedsexamen, tager

den ved Bekj. 7. Sept. 1850 anordnede filosofiske Prøve; hvorhos Ministeren

for Kirke- og Undervisningsvæsenet bemyndiges til at meddele lige Tilladelse

for dem, der, efter at være immatrikulerede ved andre Universiteter, lade

sig indskrive ved Kjøbenhavns Universitet, naar de samme Betingelser finde

Sted, som de, der. i nærværende Sag ere tilstede.

(Algr. Ussings Reskr. Sml. jfr. Kons. Kopibog.)

Bekj. fra Konsistorium for de studerende ved Universitetet. Marts 1.

I de offentlige Blade findes indrykket en af fem Studenter under-

skrevet Bekjendtgjørelse angaaende en i et saakaldet almindeligt Studenter-

møde taget Beslutning om et Optog for at bringe en i Bekj endt gjørelsen

nævnt Mand en Hylding, i hvilket Optog ogsaa andre, navnlig Arbejder-

foreningen, skulde opfordres til at deltage, og angaaende Politiets derimod

nedlagte Forbud, hvilket Forbud udledes af, at det paatænkte Tog »gjaldt

en af Ministeriet forfulgt Mand« og om hvilket det erklæres, at Kjøben-

havns Studenter ikke kunne anse det som berettiget, men maa betragte det

som et Indgreb i Borgernes lovlige Frihed.

Konsistorium ser i denne Bekjendtgjørelse og i det deri omhandlede

Forehavende en Miskj endelse af den studerende Ungdoms Stilling og Kald,

som det i Følge det Tilsyn med de studerendes Færd, Universitetsfundatsen

paalægger det, har fundet sig opfordret fil at modvirke og vise til Rette.

For det første maa Konsistorium erindre om, at en Beslutning af de Stu-

denter, der møde paa en privat sammenkaldt Forsamling, ingenlunde giver

Beføjelse til at optræde i de kjøbenhavnske studerendes Navn. Dernæst maa

Konsistorium tilkjendegive de studerende, der have deltaget i Beslutningerne

om Optoget og Bekjendtgj oreisen , at Konsistorium anser det Forehavende, i

Følge hvilket et Antal studerende, under Udseende af at udføre en almindelig

Studenterbeslutning , skulde selv foretage og opfordre andre lkkestuderende

til at deltage i en politisk Demonstration i umiskjendelig Modsætning til

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 294 tf.

89*
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Marts 1. den for faa Dage siden gjennem det Universitetet foresatte Ministerium ud-

gaaede Regeringshandling, som et saadant, fra hvilket de studerende utvivl-

somt burde afholde sig. Konsistorium maa derfor alvorlig misbillige Op-

fordringen til at iværksætte et saadant Forehavende, og beklager, at man,

efter at have truffet paa Hindringer for Udførelsen, endda har villet i

Kjøbenhavns Studenters Navn, med en ikke vel overvejet Paaberaabelse af

en Grundlovsbestemmelse, paakalde den offentlige Menings Dom om Sagen.

(Univ. Arkiv.)

Marts 7. Underv. Min. Skr. til Konsistorium , i hvilken Ministeriet udtaler,

at det ikke finder sig foranlediget til at fravige sin under 31. Dec. 1853 af-

givne Resolution i Anledning af Sporgsmaalet om Anvendelsen af den ved

Konferensraad, Professor Withusens Dod i Aaret 1853 ledig blevne Professor-

bolig i det forrige kirurgiske Akademis Bygning *).

(Univ. Arkiv.)

Marts 27. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved Ministeriet giver sit

Samtykke til, at Dekanus ved det filosofiske Fakultet fritages for den ham

nu paahvilende Ledelse af den i Henhold til Bekj. 7. Sept. 1850 anord-

nede almindelige filosofiske Prøve, og at de herhen hørende Forretninger for

Fremtiden overdrages til en Kommission, bestaaende af vedkommende Exa-

minatorer ved Prøven, hvorhos Ministeriet henleder Opmærksomhpden paa

den i bemeldte Bekj en dtgj øreises § 4 in fine indeholdte Bestemmelse, hvor-

efter det skriftlige Vidnesbyrd om Udfaldet af den omhandlede Prøve skal

underskrives af Dekanus ved det filosofiske Fakultet, idet det overlades til

Konsistorium selv at afgjøre, hvorvidt denne Form bør bibeholdes, efter at

den ommeldte Forandring er indtraadt **). (Univ. Arkiv.)

Marts 29. Ooncl. cons. om , at det i Undervisnings Ministeriets Skrivelse af

27. s. M. omhandlede Vidnesbyrd fremdeles skal udfærdiges af Dekanus **).

(Acta cons.)

April 14. Underv. Min. Skr. til den vedvarende Bibliothekskomite, i Følge

hvilken det er vedtaget som Regel, at Komiteen ***) hvert Fjerdingaar holder

ordinære Møder, og at Anliggender, hvis Afgjørelse Omstændighederne ikke

tilstede at udsætte til disse, bringes under Forhandling i extraordinære

Møder, som da hver Gang særlig berammes.

(Lindes Medd. f. 1849—56 S. 677 Note 1.)

Maj 19. Bekj. fra Underv. Min. (Resol. 10. Maj) ang. nogle Forandringer i

de ved Frd. 9. Jan. 1824 givne Regler for Erhvervelsen af de akademiske

Grader ved Kjøbenhavns Universitet ****).

Kongen har bifaldet: 1. Licentiatgraden i det lægevidenskabelige

Fakultet og Magistergraden bortfalder, og i det lægevidenskabelige Fakultet

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 294 ff.

**) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 104—5.
***) Se TJMskr. 18. Juni 1849.

****) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 50^69.
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samt i det filosofiske og i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet Maj 19.

meddeles herefter kun en akademisk Grad, nemlig Doktorgraden, til hvilken

Adgangen staar aaben efter de samme Regler, som hidtil have været de

gjældende for Licentiatgraden i det lægevidenskabelige Fakultet og for

.Magistergraden; 2. Doktorgraden i de nævnte 3 Fakulteter erhverves

paa den i Frd. 9. Jan. 1824 § 3 foreskrevne Maade, dog med folgende

nærmere Bestemmelser og Forandringer: a) det skal staa den paagjældende

frit for at skrive den Afhandling, han skal forfatte, enten paa Dansk eller

paa Latin; b) det mundtlige Forsvar af Afhandlingen eller i alt Fald af

særlige af vedkommende Fakultet bifaldte Theses skal derimod fores i det

latinske Sprog, dog saaledes, at Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-

væsenet bemyndiges til paa derom indkommende Begjæring, efter Beskaffen-

heden af Æmnet og den Videnskab, som den promoverende har gjort til sit

Hovedfag, at indromme Tilladelse til Benyttelse af Modersmaalet ved For-

svarshandlingen; c) Afhandlingen skal tillige med Fakultetets Dom være

trykt og uddelt mindst 14 Dage for Forsvaret finder Sted; d) Ministeriet

for Kirke- og Undervisningsvæsenet bemyndiges til, efter Forslag fra Kon-

sistorium, at træffe de nærmere Bestemmelser, som maatte findes hensigts-

mæssige til Ordens Opretholdelse ved den offentlige Forsvarshandling; og

e) Graden konfereres af vedkommende Fakultet efter dertil erhvervet Sam-

tykke af Ministeriet, hvorom dette hver Gang har at gjøre allerunderdanigst

Beretning. 3. De foranførte Forandringer og nærmere Bestemmelser i

Frd. 9. Jan. 1824 § 3 ere og anvendelige med Hensyn til Licentiat- og

Doktorgraden i det theologiske og det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

4. De nuværende Licentiati medicinæ og Magistri artium anses som

Doctores.
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Underv. Min. Skr. til det theologiske Fakultet, hvorved der bevilges Maj 29.

en theologisk studerende — der paa Grund af et pludselig indtraadt og ved

Lægeattest godtgjort Sygdomstilfælde havde maattet forlade den i bemeldte

Maaned holdtes kriftlige Del af Examen — Tilladelse til endnu i samme Examens-

termin at indstille sig til en extraordinær theologisk Embedsexamen, hvis Af-

holdelse det theologiske Fakultet, i Betragtning af den studerendes højst

trængende Forfatning, har erklæret sig villig til at foranstalte*).

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol. , hvorved bifaldes, at alle Taler og Forhandlinger ved Maj 31.

den aarlige Fest ved Universitetet til Erindring om Reformationens Indførelse

i Danmark afholdes paa Dansk, samt at Programmet til denne Fest efter

vedkommende Forfatters eget Valg maa forfattes paa Dansk eller paa Latin*').

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium i Anledning af nogle af samme J"li Lr>.

opkastede Spørgsmaal med Hensyn til Forstaaelsen og Anvendelsen af den i

*) Lindes Medd. f. 1849—5G S. 114.

**) Lindes Medd. f. 1849-5G S. 248-49.
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Juli 15. Bekj. 19. Maj 1854 § 4 indeholdte Bestemmelse, »at de nuværende Licenliati

medicinæ og Magistri artium anses som Doctores« *).

Ministeriet finder det klart, at det er Meningen af Bekjendtgjorelsens

§ 4, at de nuværende Licentiati medicinæ og Magistre skulle, som umiddel-

bar Folge af Bekjendtgjorelsen, benævnes Doctoies og nyde den for Docto-

rerne i Medicinen og Filosofien bestemte Rang, men at det ikke er fundet

passende at gjore dette afhængigt af en forud fra de paagjældende indhentet

Erklæring, om dette stemmer med deres Ønske. Dette vilde uden Tvivl for

de fleste være en Ubehagelighed, som det vilde være ubilligt at paafore dem,

og derhos være aldeles stridende mod, hvad der hidtil har fundet Sted i de

Tilfælde, hvori Anordninger have forhøjet den med en vis Stilling forbundne

Bang, eller hvor en Titel eller Rang er tildelt nogen uden Ansøgning.

Skulde det hænde sig, at nogen af de paagjældende udtrykkelig frabad sig

den Doktortitel eller Rang, som hjemledes ham ved den nævnte Bekjendt-

gjorelse, vilde dette vel kunne indrømmes ham, saaledes som man og forhen

har haft — skjønt kun ganske enkelte — Exempler paa, at nogen, hvem en

Rang var forundt, har ansøgt om derfor at være befriet, hvilket da ogsaa er

blevet tilstaaet og offentlig kundgjort. Det ses ikke, hvorfor der ved denne

Lejlighed skulde mere end ved andre lignende Lejligheder behøves nogen

almindelig Foranstaltning med Hensyn til hin Mulighed, der sandsynligvis

aldeles ikke vil vise sig i Virkeligheden. Med Hensyn til Sporgsmaalet om
Diplomers Meddelelse til hidtilværende Licentiati medicinæ eller Magistre

finder Ministeriet vel Diploms Meddelelse til disse ufornøden; men skulde

nogen begjære det, burde det ikke nægtes ham, og for sligt Fald har Mini-

steriet intet at erindre mod, at han derfor betaler samme Gebyr, som om
den omhandlede Bestemmelse ikke var udkommet, med mindre Konsistorium

selv skulde finde Anledning til at foreslaa et lavere. Skulde der med Hensyn

til Formen findes Vanskeligheder ved Udfærdigelsen af noget Diplom i An-
ledning af en saadan Begjæring ønsker Ministeriet derom at modtage Ind-

beretning tillige med Konsistoriums Forslag om, hvorledes Diplomet i saa

Fald passende maatte være at formulere. (Univ. Arkiv.)

Nov. 14. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Universi-

tetspedellerne fremdeles maa beholde de dem i Henhold til Reskr. 11. Maj

1775 § 2 som Erstatning for de bortfaldne Sportler ved Bakkalaureigradens

Erhvervelse tillagte 50 Rdl. aarlig, saaledes at dette Beløb, efter at Deka-

natsindtægterne for den tidligere Examen philologico-philosophicum ere bort-

faldne, bliver at afholde af de samlede Examensindtægter **).

(Univ. Arkiv.)

Nov. 26. Skrivelse fra Eforus for Elers Kollegium, Professor Clausen, til

Kollegiets Inspektor, at det er Efori ønske, at Inspektor flytter ind paa

Værelserne Nr. 2, hvorved bliver at iagttage, at ingen Kontubernal indlægges

paa disse Værelser, saa længe nogen Plads andetsteds paa Kollegiet er ledig.

(Kollegiets Arkiv).

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 69-71.

**) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 893-94.
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Underv. Min Skr. til Konsistorium, i hvilken udtales, foranlediget Dec. 11.

ved Statsrevisionens Antegninger til Universitetets Regnskab for 1852—53,

at det formentlig burde gjores til Forskrift for Kremliden*):

a t der for de Samlinger , f o r h v il k e der aflægges E f o r i r e g n-

s kåber, nemlig 1) det zoologiske Museum, 2) det mineralogiske Museum,

3) den fysiske Instrumentsamling, 4) det normal-anatomiske Museum, 5) det

pathologisk-anatomiske Museum, 6) den kirurgiske Instrumentsamling, 7) den

farmakologiske {Samling samt end videre 8) Regnskabet for Normalsummen

til særegne Udgifter ved det lægevidenskabelige Fakultet, af Samlingernes

Bestyrere afgives en Kegnskabsextrakt , indeholdende Hovedsummerne under

Regnskabets forskjellige, efter Specialbudgettcrne for Samlingerne approberede

Konti, med tilfojet Indtægts- og Udgiftsbalance for Aaret og en kort For-

klaring om de forekommende Afvigelser fra de normerede Summer under

de enkelte Konti

;

at der for de Samlinger, hvis Udgifter anvises paa Kvæ-
st ur en**), meddeles den allerede foreskrevne summariske Oversigt, saaledes

at det i Forbindelse med foranstaaende paalægges Samlingernes Bestyrere at

indsende disse Regnskabsextrakter og Ovorsigter, umiddelbart efter at deres

Regnskaber ere afsluttede, til Kvæsturen for at fremlægges som Bilag ved

Universitetets Hovedbog under de paagjældende Samlingers Konti. Herom

begjærer Ministeriet Konsistoriums Erklæring, idet det tilfojer, at det, for

ved Afgivelsen af hine Regnskabsextrakter og Oversigter at opnaa Enhed i

Fremstillingen, maa anses hensigtsmæssigt, at de affattes efter et for samt-

lige Samlingers Regnskaber fælles Skema, der i sin Tid af Ministeriet skal

blive meddelt.***)
(Univ. Arkiv.)

1855^

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes følgende For- Febr. 13.

andringer med Hensyn til Almanakens Form og Indhold****):

at Almanaken for 1856 og fremdeles gives det i de vedlagte Prøver

angivne Format og forsynes med et nyt Titelblad efter et ved Konsistoriums

Skrivelse forelagt Udkast, at den herefter udelukkende trykkes paa farvet

Papir, men af en noget bedre Masse end hidtil og af et noget større Format,

at Månedsfortegnelserne affattes paa den i vedlagte Prøve angivne Maade,

og at der drages Omsorg for, at Markederne i Slesvig og Holsten snarest

muligt angives paa samme Maade som Markederne i de andre Landsdele,

at de mosaiske Festdage optages paa samme Maade som i Skrive- og Rejse-

*) Lindes Medd. f. 1819-56 S. 986-88.
"} Nemlig Univer>itetsbibliotheket, den botaniske Have, det astronomiske Observa-

torium og Museet for Fysiologi og sammenlignende Anatomi.

**) Foranlediget herved anmodede Konsistorium samtlige Bestyrere af Universitetets

videnskabelige Samlinger om i Forening at afgive Erklæring om Sagen. Denne

modtog Konsistorium under 21. Maj 1855; under 9 Juni s. A. indsendtes den,

med Bemærkning, at Konsistorium ganske tiltraadte de i den fremsatte Be-

mærkninger. Ministeriets Svar findes ander 24. Sept. 1855,

Liudei Medd. f. 184!) -56 S. 1*14.
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Febr. 13. kalenderen, samt at den lille Almanak udvides med Vj Ark, naar Landhus-

holdningsselskabets Meddelelser eller andre kortfattede populære Artikler, som

gratis eller mod passende Honorar kunne erholdes til Optagelse i Almanaken,

gjøre saadan Udvidelse ønskelig. Med Hensyn til, at et under Sagen rejst

Spørgsmaal om Angivelsen af Ebbe og Flod af Konsistorium er overladt

Almanakkomiteen til nærmere Overvejelse, haves intet mod den dertil sigtende

yderligere Forandring, saafremt den lader sig foretage uden nogen uforholds-

mæssig Forøgelse af Almanakens Størrelse.

(Univ. Arkiv.)

Febr. 24. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at det tillades Videnskabsmænd, der

ikke have Indfødsret i det danske Monarki, men ere det danske Sprog

mægtige, at deltage i den ved kgl. Resol. 30. Juni 1854 bestemte Konkur-

rence om det ved Professor Bergsøes Død ledige Professorat i det rets- og

statsvidenskabelige Fakultet. *)

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Marts 3. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at den

hidtil gjældende Regel, hvorefter ethvert enkelt af Universitetets Legater

skulde have særskilt Udlæg, fra 1. April 1855 forandres derhen, at der ind-

føres en Massebestyrelse, saaledes at derfra kun undtages de, enkelte Legater

tilhørende, kgl. og offentlige Obligationer og Aktiver samt de Panteobliga-

tioner, som ikke ere erhvervede ved anordningsmæssige Udlaan, men ud-

trykkelig skjænkede til bestemte Legater, og at det i øvrigt fremdeles

iagttages, at ethvert Legat desuagtet beholder sin særskilte Konto i Regn-

skabet, og at dette altid klart og tydelig udviser, at den samlede Obliga-

tionsmasse svarer til de Legatkapitaler, som derunder ere indbefattede.

De Obligationer, som ville komme til at udgjøre den fælles Masse og

som nu have Udlægspaategninger om, hvorledes de ere udlagte til forskjellige

Legater og Fonds, ville være at give en ny Paategning om, at de tilhøre

den fælles Masse.**)
(Univ. Arkiv.)

Marts 20. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved det bifaldes, at Al-

manaken for Fremtiden trykkes paa hvidt Papir af 1ste Masse, mod at et-

hvert Exemplar, førend det afgives til Forhandling, under behørig Kontrol

forsynes med det foreslaaede Stempel.***)
(Univ. Arkiv.)

Marts 28. Lov om Lønningerne for de ved de lærde Skoler i Kongeriget Dan-

mark og ved Sorø lærde Skole og Opdragelsesanstalt ansatte Rektorer

og Lærere.

§ 2. Overlærerpladserne fordeles ved de enkelte Skoler efter Under-

visningens Fornødenhed. Ved enhver lærd Skole skal der i det mindste

være en Overlærer; ved ingen Skole maa være flere end 3 Overlærere, und-

*) Lindet Medd. f. 1849-56 S. 276.

**) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 981-82.

***; Lindes Medd. f. 1849-56 S. 914-15.



313 1855.

tagen ved Metropotitanskolen, hvor der kan ansættes fire. Det hele Antal af Marts 28.

Overlærere maa ikke overstige Tredjedelen af Adjunkternes. Med Hensyn

til Adgangen til Rektoraterne og Overlærerembederne ved de lærde Skoler

forbliver det ved de i Adg. 2. Febr. 1849 § 15 indeholdte Bestemmelser,

dog saaledes, at indtil Fjerdedelen af Overlærerembederne kunne tildeles saa-

danne Lærere, der vel ej have underkastet sig nogen af de befalede Prøver

for overordnede Lærere ved de lærde Skoler, men som Adjunkter under

længere Tjenestetid have vist fortrinlig Dygtighed og Iver. Adgangen til

Adjunktembederne skal ikke være indskrænket ved nogen bestemt Examen.
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes følgende nær- April 12.

mere Bestemmelser til Ordens Opretholdelse ved det offentlige Forsvar af

Afhandlinger for Erhvervelsen af akademiske Grader, nemlig:*)

1. Forsvarshandlingen styres af Fakultetets Dekanus eller af en

anden dertil af Fakultetet udnævnt Professor. Styreren giver Ordet og

paaser, at Handlingen foregaar paa en værdig Maade; han kan paalægge en

Opponent at ophøre og i fornødent Fald afbryde hele Handlingen. Styreren

deltager ikke selv i Disputationen. 2. Berettigede til at optræde som

Opponenter ere ordentligvis kun akademiske Borgere uden Hensyn til Livs-

stilling, samt Kandidaterne fra det polytekniske Institut og det forrige

kirurgiske Akademi. Andre, som ønske at opponere, maa derom forud hen-

vende sig til vedkommende Fakultet. 3. De, som ville opponere, have at

melde sig hos Fakultetets Dekanus inden Begyndelsen af Handlingen; dog

kan Styreren ogsaa give Tilladelse under selve Handlingen, men uden at

betage dem, som tidligere have meldt sig, Forretten. 4. Der tilstaas

ordentligvis hver Opponent ex auditorio
'

6U Time; dog kan Styreren, for saa

vidt som Antallet af de anmeldte Opponenter tillader det, tilstaa en længere

Tid. Hele Handlingen maa ikke vare over 6 Timer. 5. Foranførte Be-

stemmelser skulle indtil videre trykte medfølge enhver Disputats.

(Univ. Arkiv.)

Bestemmelser om Inspektorvalg paa Elers Kollegium (approberede April 30.

af Eforus):

§ 1. Inspektor vælges af Alumnerne og udnævnte Beboere af de paa

anden Sal indrettede 8 Friboliger § 2. Inspektor vælges blandt

Alumnerne. Der kan kun modtages Stemmer for dem blandt disse, som
fra Dagen for den nye Inspektors begyndende Funktionstid have mindst et

halvt Aar tilbage af deres Alumnustid. § 3 Ved Valget stemmes

desuden paa 2 Suppleanter.
(Kollegiets Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at kgl. Resol. 28. Juli 1848 om Op- Maj 2.

rettelsen af 2 Lærerposter ved Kjøbenhavns Universitet i de statsøkonomiske

Fag forandres derhen, at den ene af disse Lærerposter for Fremtiden kan

*) Lindes Medd. £ 1849 -5G S. 70—71.

Normer f. Univ. II. 40
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Maj 2. efter Omstændighederne besættes enten med en almindelig retsvidenskabelig

Lærer, eller med en slesvigsk Retslærer, eller med en Statsøkonom, eller med

en Mand, der vil paatage sig Lærerfaget i flere af disse Retninger.*)

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Juli 6. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, i hvilken det meddeles — i

Anledning af, at Konsistorium havde indsendt en Fortegnelse over Embeds-

mænd, der havde undladt at løse deres Testimonium publicum — at Ministeriet

under Dags Dato har anmodet de vedkommende Ministerier om at tilkjendegive de

paagjældende, at dersom de ikke inden 4 Uger fra denne Skrivelses Datum

indlose det befalede Testimonium publicum, vil der af Universitetet blive

anlagt Sag mod dem til Efterkommeise af den dem i saa Henseende paa-

hvilende Forpligtelse. Ministeriet har derhos henledet de vedkommende

Ministeriers Opmærksomhed paa, at det nærmeste Ansvar, naar Universitetet,

paa Grund af, at de vedkommende Embedsmænd ikke iagttage de gjældende

Bestemmelser, ikke kan erholde sit Tilgodehavende, paahviler den Embeds-

mand, der under det vedkommende Ministerium har udleveret Bestallingen,

forend et Testimonium publicum er blevet ham forevist.

(Univ. Arkiv.)

Sept. 24. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved fremsendes 6, efter

de forskjellige Regnskaber for de enkelte Samlinger afpassede og i Univer-

sitetskvæsturen udarbejdede, Skemata til Brug ved Afgivelsen af de Oversigter

og Extrakter, som det er paalagt Samlingernes Bestyrere aarlig at tilstille

Kvæsturen. Tillige ytrer Ministeriet, at det synes i enhver Henseende at

være det hensigtsmæssigste, om der for de Samlinger, for hvilke der af-

lægges særlige Eforiregnskaber, afgives en Afskrift af selve Regnskabet (uden

Bilag) hvilket næppe for Samlingernes Bestyrere vil kunne medføre nogen

synderlig større Ulejlighed end Affattelsen af den summariske Oversigt,

medens der paa den anden Side derved formentlig vil opnaas den Fordel, at

Statsrevisionen vil frafalde Gjennemsynet af selve Eforiprotokollerne, hvis

Afsavn paa længere Tid uden Tvivl er forbundet med en større Ulempe for

Bestyrerne. Men for at en saadan Afskrift af Regnskabet kan opfylde Hen-

sigten, vil det være fornødent, hvad der i øvrigt er en Følge af selve Regn-

skabsordenen, at Eforiregnskaberne ere indrettede saaledes, at de forskjellige

Udgifter henføres til Specialbudgetternes respektive Underafdelinger. Ved at

henstille dette til Konsistoriums Afgjørelse tilføjer Ministeriet, at de sum-
mariske Oversigter naturligvis ville være tilstrækkelige for de Samlinger, hvis

Udgifter anvises paa Kvæsturen, da Detaillen af disses Regnskaber findes i

Universitetets Hovedbog, For Eftertiden, og altsaa første Gang for Finans-

aaret 1855—56, forventes samtlige Oversigter eller Afskrifter af de Regn-
skaber, der aflægges som særlige Eforiregnskaber, af Konsistorium betids,

inden Afslutningen af Universitetets Hovedregnskab tilstillede Kvæsturen til

Fremlæggelse som Bilag ved sidst nævnte Regnskab.**)
(Univ. Arkiv.)

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 237-38.
•*) Er efter Lindes Medd. f. 1849-56 S. 989—90 fejlagtig citeret under 26. Sept.
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Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved det bifaldes, at det Okt. 10.

af Professor astronomiæ Olufsen hidtil udførte Arbejde ved Almanaken,

nemlig dens Beregning og Redaktion samt Reguleringen af Markederne ind-

til videre maa overdrages Professor, Dr. phil. P. Pedersen mod samme
Honorar, som derfor tidligere har været tilstaaet, nemlig for den danske

Almanak 200 Rdl., for den islandske Almanak 100 Rdl. samt for Skrive- og

Rejsekalenderen og daglig Lommebog 100 Rdl., eller i alt 400 Rdl. aarlig,

at udbetale af Almanakindtægterne, saa snart de paagjældende Almanaker

udkomme, samt mod at han tillige meddeler de Oplysninger og Erklæringer,

der maatte forlanges i Anledning af Ansøgninger om Markeders Forlæggelse

til andre Tider, nye Markeders Afholdelse m. m.*) (Univ. Arkiv.)

1856.

Kgl. Resol., hvorved bestemmes, at § 4 i Fundats af 29. Nov. 1691 Febr. 15.

for Elers Kollegium, hvorefter de theologiske Alumnuspladser paa samme

udelukkende ere forbeholdte dem, som in examine theologico have meriteret

Laudabilem eller Haud illaudabilem attestationem, forandres derhen, at disse

Pladser ogsaa kunne bortgives til theologiske Studenter, der endnu ikke have

underkastet sig Embedsexamen. (Univ. Arkiv.)

Lov om nogle forandrede Bestemmelser for Borger- og Almueskole- Marts 8.

væsenet i Kjøbstæderne og paa Landet.

Tredje Kapitel. § 9. Naar et Skolelærerembede paa Landet eller i

Kjøbstæderne bliver ledigt, skal Skoledirektionen eller Biskoppen, i Fald

Kaldsretten tilkommer denne, uopholdelig offentliggjøre Beretning om
Vakancen og de Embedet tillagte Indtægter i den Berlingske Tidende og ved-

kommende Stiftstidende, hvorimod Forpligtelsen til at anmelde Vakancen for

de i Stiftet værende, af Kongen avtoriserede Skolelærerseminariers For-

standere bortfalder. De inden 6 Ugers Udløb indkomme Ansøgninger til-

stiller Skoledirektionen eller Biskoppen vedkommende Borgerrepræsentantskab

eller Sogneforstanderskab, som derpaa har i et Møde, hvori for Kjøbstæderne

Skolekommissionen deltager, at gjøre Forslag til Embedets Besættelse ved at

indstille 3 af Ansøgerne til dette. Finder Skoledirektionen eller Biskoppen

ingen af de foreslaaede skikket eller værdig til Embedet, saa tilbagesendes

Forslaget til Borgerrepræsentationen eller Sogneforstanderskabet, med An-

givelse af de Grunde, hvorfor det er forkastet. Finder samme, efter at have

gjort sig bekjendt med disse, ikke Anledning til at opsætte et nyt Forslag,

saa tilkommer Afgjørelsen Ministeriet, til hvilket samtlige Ansøgninger og

Akter da indsendes. Den Lodsejerne paa 32 Tdr. Hartkorn efter Adg. f. L.

29. Juli 1814 § 49 c og d tilkommende Ret til at kalde Skolelærer og

Kirkesanger tilfalder fremtidig Skoledirektionen, der ogsaa altid kalder

Andenlæreren, selv om Biskoppen kalder Førstelæreren. Den Kaldsret, der

omhandles i samme Anordnings § 49 b, kan kun udøves af selve de Mænd,
der som Ejere eller Bestyrere af offentlige Stiftelser bygge eller have bygget

anordningsmæssige Skoler, men ikke af deres Efterfølgere i Besiddelsen eller

Bestyrelsen. (Algr. Ussings Lovsaml.)

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 915.

40*
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Marts 11. Underv. Min. Skr. lil Konsistorium, hvorved bifaldes, at det

Pastoralseminariet tilhørende Bibliothek maa indlemmes i Universitetsbiblio-

theket og tilføjes, at det følger af Foranstaltningen, at saa vel det lille Hum
med Kakkelovn ved Siden af Regenskirken, i hvilken Seminariets Bogsamling

staar, ligesom selve Regenskirken , indtil videre maa overlades Universitets-

bibliotheket til Benyttelse.*)
(Univ. Arkiv.)

Juni 7. Bekj. fra Underv. Min. (Resol. 27. Maj) ang. Indretningen af en

særlig juridisk Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet for Kandidater

i Retsvidenskaben, som have underkastet sig enten den for Hertugdømmet

Slesvig anordnede retsvidenskabelige Examen eller den juridiske Embedsexamen

ved det juridiske Examinationskollegium i Kiel og derefter ville tage fuld-

stændig juridisk Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet.

Kongen har bifaldet: 1) at der, under Forudsætning af Gjensidig-

hed, for de Kandidater i Retsvidenskaben, der have underkastet sig den

almindelige, for Hertugdømmet Slesvig anordnede retsvidenskabelige

Examen eller den juridiske Embedsexamen ved det juridiske Examinations-

kollegium i Kiel og ved disse Examina have opnaaet i det mindste 2den

Karakter i højere Grad, og som derefter ville underkaste sig den fuldstændige

juridiske Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet, indrettes ved nysnævnte

Universitet en særegen juridisk Embedsexamen, ved hvis Bestaaen ved-

kommende Kandidat ganske vil blive stillet i det samme Forhold, som om
han havde underkastet sig den fuldstændige juridiske Embedsexamen ved

Kjøbenhavns Universitet; 2) at denne særlige Examen skal bestaa af: a) en

theoretisk Prøve, saa vel skriftlig som mundtlig, omfattende dansk Civilret,

Kriminalret, Civilproces og Kriminalproces ; b) en praktisk Prøve ganske

som den, der nu ved Frd. 30. Dec. 1839, sammenholdt med Frd. 26. Jan.

1821, er anordnet for den fuldstændige juridiske Embedsexamen ved Kjøben-

havns Universitet; 3) at Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, da

en lignende Foranstaltning allerede i Følge kgl. Resol. 27. f. M., bekjendt-

gjort under 2. d. M., er truffet for Hertugdømmet Slesvigs Vedkommende,

iværksætter det videre fornødne med Hensyn til Indretningen af denne

særegne Examen.
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Juni 26. Kgl. Resol. , hvorved Professor ved Akademiet for de skjønne

Kunster N. L. A. Høyen beskikkes til, ved Siden af sit nuhavende Embede,

som Docent ved Kjøbenhavns Universitet at holde Forelæsninger over

bildende Kunst og dens Historie, med en aarlig Gage af 600 Rdl. aarlig af

Universitetets Reservefonds disponible Renter, uden at der dog herved paa-

drages Universitetet nogen Forpligtelse til i Fremtiden at holde en Docent-

post besat til Besørgelse af saadanne Forelæsninger.
(Univ. Arkiv.)

*) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 670.
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Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved feil Fuldstændiggørelse Juni 30.

af don i Bekj. 28. Juli 1856 Post 2 indeholdte Bestemmelse om Karaktererne

vod den særlige juridiske Embedsexamen efter Bekj. 7. Juni s. A. bifaldes

følgende nærmere Kegler:

a). Laudabilis præcæteris = 16, Laudabilis = 14, Haud illaudabilis = 10,

Non contemnendus = 2. b). Til Hovedkarakteren Laudabilis & quidem egregie

udfordres i det mindste Laud. p. c. i 3 Fag og Laud. i 2 andre Discipliner,

altsaa Karakterer, hvis samlede Talværdi er 76. Til Laudabilis udkræves i

det mindste Laud. for 3 Discipliner og i ovrigt ingen ringere Karakter end

Haud ill., eller ogsaa andre Karakterer, hvis samlede Talværdi ikke er

ringere end i det nys nævnte Tilfælde o: 62. Til Haud illaudabilis ud-

fordres i det mindste 4 Haud ill. og 1 Non cont., eller andre Karakterer,

hvis samlede Talværdi er 42. Hovedkarakteren Non contemnendus kan op-

naas ved 1 Haud ill. og 4 Non cont.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor, hvorved meddeles, at efter at Byg- Juli 24.

ningsdirektoratet nu er blevet ophævet og tvende særlige Bygningsinspektorer

ere beskikkede for samtlige de Bygninger, hvis Vedligeholdelse bekostes af

Kongerigets Finanser, nemlig en for Bygningerne i Kjøbenhavn samt i

Sjællands og Lolland-Falsters Stifter, og en for Bygningerne i Fyns Stift

samt Jyllands 4 Stifter, vil den første for Fremtiden have at overtage Byg-

ningsinspektor-Forretningerne ogsaa ved de Universitetskvæsturen under-

liggende Stiftelsers Bygninger, overensstemmende med de ved Ministeriets

Skrivelse af 13 Juli 1850 givne Regler, alene med den Undtagelse, at Byg-

ningsinspektoren træder i Bygningsdirektoratets Sted. Alle Regninger over

de i Finansaarets Løb udførte Arbejder m. v. blive saaledes, efter at være

forsynede med den fungerende Bygningsinspektørs Attest om deres Rigtighed

og om at Arbejderne ere forsvarlig udførte overensstemmende med Over-

slagene, af ham at anvise til Udbetaling af de ved Finansloven under de

respektive Stiftelsers Budgetter bevilgede Summer til Bygningernes Vedlige-

holdelse, dog med Undtagelse af Regningerne over samtlige saa vel aarlige

Vedligeholdelses som Hovedreparations Arbejder ved den botaniske Haves

Bygninger, hvilke blive at attestere og anvise af Havens Direktør, der selv

forer Tilsynet med disse Arbejders Udførelse. Ministeriet har endelig til-

føjet, at Bygningsinspektoratet er tilskrevet om ved hvert Finansaars Udløb

til Ministeriet at indgive en Generaloversigt over de i Aarets Løb paa de

forskjellige Bygningskonti anviste Beløb.
(Kvæsturens Arkiv.)

Bekj. fra Underv. Min. ang. nærmere Bestemmelser for Afholdelsen Juli 28.

at den ved kgl. Resol. 27. Maj 1856 — bekjendtgjort under 7 Juni næstefter

— anordnede særlige juridiske Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet.

I Henhold til § 3 i Bekj. 7. Juni 1856 angaaende Indretningen af

') Lindes Biedd. f. IHV.i -56 S. 12f)-2(;. De ovrige Bestemmelser i denne Skrivelse

ere optagne i Bekj. 28 Juli 18.")(i.
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Juli 28. en særlig juridisk Embcdsexamen ved Kjøbenhavns Universitet for Kandidater

i Retsvidenskaben, som have underkastet sig enten den for Hertugdømmet

Slesvig anordnede retsvidenskabelige Examen eller den juridiske Embeds-

examen ved det juridiske Examinationskollegium i Kiel, og derefter ville

tage fuldstændig juridisk Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet, har

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsministeriet under 30. Juni 1856 fast-

sat følgende nærmere Bestemmelser for den omhandlede Examens Afholdelse:

1. Ved Examen examineres og gives særskilte Karakterer i følgende 5

Discipliner: a) den danske Civilrets 1ste Afdeling, b) den danske Civilrets

2den Afdeling, c) den danske Kriminalret, d) den danske Civilproces, e) den

danske Kriminalproces. 2. Specialkaraktererne ere følgende: Laudabilis

præ ceteris, Laudabilis, Haud illaudabilis, Non contemnendus. Skulde nogen

ikke kunne opnaa i det mindste Specialkarakteren Non contemnendus, og

saaledes i en enkelt Disciplin maatte tilkj endes Nul, er han derved ubetinget

at anse for umoden. Hovedkaraktererne ere: Laudabilis & quidem egregie,

Laudabilis, Haud illaudabilis og Non contemnendus. 3. Med Hensyn til

Censuren ved Examen og extraordinære Censorers Tilstedeværelse ved den

mundtlige Prøve forholdes ganske ligesom ved den fuldstændige juridiske

Examen ved Kjøbenhavns Universitet. 4. Saa vel de specielle Karakterer

som Hovedkarakteren indføres i det Testimonium publicum, som bliver Kan-

didaterne, der have bestaaet denne Examen, at meddele i samme Form som

efter Aflæggelsen af den fuldstændige juridiske Embedsexamen. 5. Med
Hensyn til Gebyret forholdes ganske som ved den sidst nævnte Examen.

6. Examen afholdes til samme Tid som den fuldstændige juridiske

Embedsexamen, første Gang i December 1856 og Januar 1857, saaledes at

den theoretiske Prøve, der maa være en særskilt Prøve, holdes umiddelbart

efter den fuldstændige juridiske Examens theoretiske Del, medens den prak-

tiske Prøve derimod absolveres under et med den dermed aldeles lige praktiske

Examen for dem, der have bestaaet den fuldstændige juridiske Examens

theoretiske Del.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Sept. 15. Underv. Min. Skr. til Kvæstor, hvorved bifaldes, at de Bondefoged-

tjenester paa Universitetets og Kommunitetets Godser, som efter vedkom-

mende Forvalteres Erklæringer maa anses som overflødige, inddrages fra 1 Jan.

1857, samt at Lønnen for de Bondefogedtjenester, som derefter beholdes, ved

given Leilighed og i alt Fald ved indtrædende Vakancer, maa søges nedsat

til faste Pengebeløb, som ikke overstige 2 Edl. pr. Td. Havre af den hid-

tidige Løn*).
(Kvæsturens Arkiv.)

Sept. 16. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved Ministeriet — efter

med Konsistoriums Skrivelse af 26 Juli d. A. at have modtaget Indberetning

fra Kvæsturens Bogholder, Kammerraad Rosengreen, om, at det Universitetet

tilhørende Kratzensteinske Legat i sidst afvigte 11 Juni Termin er opvoxet

til et Beløb af 12,084 Rdl. 90 Sk., saaledes at det nu har naaet den i det

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 948-49.
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linder 22 Juni 1792 konfirmerede Testamente af 30 Jan. 1789 bestemte Sept. 16.

Størrelse af 12,000 Rdl., samt efter hvad af Konsistorium er oplyst og ind-

stillet — bifalder*)

1) at de i Testamentet og i den kgl. Resol. 17 Maj 1831 indeholdte

Bestemmelser om Legatrenternes Anvendelse iværksættes fra 11 Juni 185G

at regne, saaledes at Kenterne af Kapitalen, 12,000 Kdl., hvilke, efter Fradrag

af den Universitetet tilkommende Vs pCt. Afgift udgjore 465 Rdl. aarlig,

deles lige mellem den fysiske Instrumentsamling og Professoren i Fysik ved

Kjøbenhavns Universitet, og at den Professor physices tilkommende Kente-

andel tilfalder ham som et Emolument ved Siden af den Gage, han oppe-

bærer som Universitetslærer. Kentebeløbet saa vel til Professor physices som

til Instrumentsamlingen udbetales med Halvdelen eller 116 Rdl. 24 Sk. i

hver 11 Juni og 11 Dec. Termin, første Gang for indeværende Halvaar i 11

Dec. Termin 1856; 2) at det Beløb af 100 Rdl., som hidtil i Følge kgl.

Kesol. 17 Maj 1831 er af det Professor physices tillagte Rentebeløb af Legatet

anvendt til at dække Huslejen for den fysiske Instrumentsamling, overtages

ligeledes fra 11 Juni Termin 1856 at regne af Universitetet og udredes som

en Forøgelse af Universitetets Tilskud til Samlingen, saa længe indtil Uni-

versitetets Forpligtelse til at udrede den forhøjede Lejesum for Samlingens

Lokale indtræder; 3) at det Beløb af 84 Rdl. 90 Sk., som Legatet efter det

oven anførte udgjør mere end den i Testamentet og den kgl. Resolution af

1831 nævnte Sum af 12,000 Rdl., beregnes Instrumentsamlingen til Indtægt,

saaledes at Universitetets Tilskud til samme for Finansaaret 1856—57 for-

mindskes med et tilsvarende Beløb, samt 4) at Universitetets Forpligtelse

til overensstemmende med kgl. Resol. af 1831 i Stedet for den hidtil ydede

aarlige Godtgjørelse af 250 Rdl. at overtage Skatterne og Udgifterne til Ved-

ligeholdelse af den til den polytekniske Læreanstalt overladte Professorgaard

Nr. 97 i Studiestræde med et Beløb af indtil 350 Rdl. indtræder fra 11 Juni

1859, saaledes at disse Udgifters Beløb første Gang erlægges for Halvaaret

til 11 Dec. Termin 1859.
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Arbejdet Sept. 20.

for Aaret 1858 med Beregningen og Redaktionen af Almanaken samt Regu-

leringen sf Markederne mod det sædvanlige Honorar af 200 Rdl. for den

danske Almanak, 100 Rdl. for den islandske og 100 Rdl. for Rejsekalenderen

og daglig Lommebog overdrages til Observator Schiellerup, der indtil videre

har at meddele de Oplysninger og Erklæringer, der maatte forlanges i An-
ledning af Ansøgninger om Markeders Forlæggclse til andre Tider, nye Mar-
keders Afholdelse m. m. **)

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved der tilstaas Kvæstor, Sept. 27.

Justitsraad Frydensberg, et Honorar af 150 Rdl. aarlig for hans med Ud-
givelsen af Almanaken forbundne Forretninger, hvilket Honorar vil være at

*) Lindes Medd. f. 1849-5G S. 286 og 314-15.
**) Lindes Medd. f. 1819-50 S. 915.
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Sept. 27. udbetale ham paa samme Maade som de øvrige Godtgjørelser for Arbejder

ved Almanakens Udgivelse, altsaa med et samlet Beløb, hver Gang Alma-

naken er færdig fra Trykken, og første Gang i indeværende Aar for Alma-

naken for 1857, og at udrede af Almanakindtægternc. Ministeriet har derhos

tilføjet, at det er tilkjendegivet Justitsraad Frydensberg, at bemeldte Indtægt

ikke vil kunne medregnes ved den eventuelle Bestemmelse af hans Vente-

penge eller Pension eller af Pension for hans Efterladte*).

(Univ. Arkiv.)

Okt. 4. Kons. Skr. til Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendie-

væsen, at Konsistorium har vedtaget som almindelig Regel, at ingen for

Fremtiden skal kunne nyde Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet ved

Siden af det Moltkeske Legat, saa at Kumulation af Stipendierne og Legatet

kun under ganske særegne Omstændigheder og efter Indstilling fra Bestyrelses-

komiteen vil kunne bevilges for en kortere Tid.**)
(Univ. Arkiv.)

Okt. 20. Underv. Min. Skr. til Kvæstor, hvorved denne bemyndiges til —
efter at det var kommet til hans Kundskab, at en Arvefæster ved Navn

Clausen besad en Gaard, som havde været Gjenstand for 4 forskjellige Over-

dragelser i Følge Kjøbekontrakt, uden at nyt Skjøde var udfærdiget til

Clausen — at tilkjendegive denne, at Universitetet gjer Paastand paa

Rekognition i Anledning af hver af de omtalte 4 Overdragelser, men at Be-

talingen af disse Rekognitioner efter Omstændighederne maa bero, indtil

Clausens Skjøde paa den omhandlede Ejendom fremkommer til Paategning,

hvilken da vil blive nægtet, indtil Rekognitionerne ere betalte, idet det da

maa overlades til ham at faa Spørgsmaalet om Universitetets Berettigelse til

at forlange de fire Rekognitioner betalte afgjort ved Domstolene. Ministeriet

bifalder derhos, at der i andre lignende Tilfælde forholdes paa samme Maade,

saaledes at de ved Arvefæsteejendommes Overdragelse ved Kjøbekontrakter

eller Transporter forfaldne Rekognitioner først indfordres, naar Overdragelsen

fuldbyrdes ved Skjøde, dog saaledes, at det paalægges Forvalterne, naar de

komme til Kundskab om, at en Ejendom er tiltraadt i Følge Kjøbekontrakt

uden foregaaende Tilladelse, da i Henhold til den 3dje Artikel i de nye

Skjødeformularer at nedlægge og forfølge behørigt Forbud mod saadanne

uberettigede Besiddelser, indtil det dertil i ethvert Tilfælde fornødne Sam-

tykke er erhvervet og de forfaldne Rekognitioner ere betalte.***)

(Kvæsturens Arkiv.)

1857.

Febr. 28. Kons. Skr. til Eforus for Elers Kollegium om Grænsen for den Tid,

i hvilken Plads paa Kollegiet kan nydes.

Da Eforus havde opkastet det Sporgsmaal, om den Tid, i hvilken en stipendieles

Plads paa Elers Kollegium har været nydt, bor komme i Betragtning ved Bestemmelsen

af den Tid, for hvilken en Alumnusplads paa Kollegiet kan tilstaas, og omvendt, om den

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 915.

**) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 848.

***) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 945-47.
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Ti<l, i hvilken nogen har haft en Alnmnusplads, bestemmer, om og hior længe en stipendielos Febr. 28.

Plads kan tilstaas ham, tilskrev Konsistorium Kollegiets Patroner, Gehejmekonferens-

raaderne Ørsted og Bardenfleth, at ligesom Konsistorium for længst havde gjort gjælden<l«\

at Bestemmelsen i Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. VI § 2 Nr. 5 jfr. Nr. 4 ikke er til

Hinder for, at den Tid, i hvilken en stipendielos Plads paa Elers Kollegium er nydt,

holdes ude af Beregningen af de 5 Aar, som efter den citerede § er den længste Tid, i

hvilken nogen kan have Plads paa Universitetets Kollegier, saaledes forekom der ogsaa

Konsistorium at være tilstrækkelig Grund til at anvende Fundatsen for Elers Kollegium

§ 4 saaledes, at Femaarsgrænsen beregnes særskilt for hver af de 2 Beneficier, de sti-

pendielose Pladser ogAlumnatet, med den Virkning, at Tiden, i hvilken nogen nyder disse

forskjellige Beneficier, ikke lægges sammen, at altsaa den, der har haft stipendielos Plads

i fulde 5 Aar, desuagtet i 5 Aar kan nyde Alumnatet og omvendt. I denne Henseende"

adbad Konsistorium sig Patronernes Ytringer, om de med Konsistorium maatte være

enige i, at dette Forslag for Fremtiden følges som almindelig Regel. Da Patronerne der-

efter havde meddelt, at de, med Hensyn til Forholdet mellem begge oven nævnte Funda-

tioner fandt det rettest, at den af den først nævnte Fundation Vedtagne Fortolkning ogsaa

anvendtes paa den sidst nævnte,

har Konsistorium tilskrevet Eforus i Overensstemmelse hermed.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Regnskabs- April 8.

aaret for Universitetets Legater og Fonds, som siden 1849 har været regnet

fra 1 April til 31 Marts, igjen henlægges til det borgerlige Aar, saaledes at

Regnskabet for 1857 afsluttes strax efter Aarets Udgang, dog at herfra und-

tages J. L. Smiths Legat og Frue Kirkes extraordinære Bygningsfond , for

hvilke det nu gjældende Regnskabsaar fremdeles bliver at tage til Følge.*)

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, i hvilken det udtales — i Maj 21.

Anledning af et Andragende fra Mekanikus Junger om at forundes Prædi-

katet Universitetsmekanikus, hvilket Andragende Konsistorium havde anbefalet

— at uagtet Ministeriet hverken anser det ganske stemmende med Univer-

sitetets Stilling eller overhovedet svarende til Tiden og Forholdene nu, at

Universitetet udstrækker Meddelelsen af Prædikater til Haandværkere ud over

den Kreds, som skyldes en ældre Tids Vedtægt, vil det dog for denne Gang
efter Omstændighederne ikke modsætte sig, at Konsistorium tillægger Me-
kanikus Junger Prædikat af Universitetsmekanikus**). (Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet , i Maj 23.

hvilken det — i Anledning af en Ansøgning fra cand. philos. N. N. om at

maatte underkaste sig Magisterkonferens ved Universitetet i Mathematik,

bl. a. saaledes, at han i Hovedfaget blev examineret af en af de ved den

polytekniske Læreanstalt ansatte Lærere — udtales, at Konsistorium bestemt

maa modsætte sig, at Andragendet bevilges. Det vilde have de misligste

Følger, dersom det indrømmedes den, der vilde underkaste sig en Prøve ved

Universitetet, at rekusere Universitetslæreren som Examinator og bcgjære sig

examineret af en anden. Kun naar ganske særegne personlige Grunde maatte

tilraade det, kunde en Undtagelse fra denne Regel tilstedes; men saadanne

*) Er efter Lindes Medd. f. 1857—03 S. 659 fejlagtig citeret under 8 Sept.
+
*j Univ. Aarb. I 1864-71 I. S. .043-44.

Nonner L Univ. II. 41
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Maj 23. Grunde ere ikke i det foreliggende Tilfælde tilstede, og det følger af sig

selv, at den Omstændighed, at den vedkommende Universitetsprofessor selv

erklærer intet at have at erindre mod, at hans Funktion efter Examinandens

ønske overdrages til en anden *), intet kan relevere ved Afgjørelsen af dette,

den offentlige Interesse vedrørende Spørgsmaal **).

(Univ. Arkiv.)

Maj 20. Underv. Min. Skr. lil Konsistorium, ved hvilken det af cand.

philos. N. N. indgivne Andragende om at maatte underkaste sig Magister-

konferens ved Universitetet i Mathematik, saaledes at han i Hovedfaget

examineres af en af de ved den polytekniske Læreanstalt ansatte Lærere

afslaas**). (Univ. Arkiv.)

Maj 27. Kgl. Resol. , hvorved bestemmes, at de Attester om Kundskab i det

islandske Sprog, som i Medfør af kgl. Resol. 8. April 1844 skulle ledsage

Ansøgninger fra Ikke-Islændere om Embedsansættelse i Island, skulle indtil

videre, for at anses som gyldige, være udstedte enten af Lektoren i de old-

nordiske Sprog ved Kjøbenhavns Universitet eller af den ved den lærde

Skole i Eeykjavik fast ansatte Lærer i det islandske Sprog ***).

(Lindes Medd. f. 1857-63 S. 173.)

Avg. 1. Bekj. fra Underv. Min. (Resol. 17. Avg.) ang. en forandret Indret-

ning af den i Følge kgl. Resol. 7. Sept. 1838, sammenholdt med kgl. Resol.

3. Okt. 1850, anordnede almindelige Forberedelses Examen ved Kjøbenhavns

Universitet.

§ 1. Der skal ved Kjøbenhavns Universitet, ligesom hidtil, afholdes

en almindelig Forberedelses Examen, som de have at underkaste sig, der

agte at indstille sig til Optagelse som Elever ved den kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole eller til en af følgende Examina: juridisk Examen for

ustuderede, fuldstændig Veterinærexamen , farmacevtisk Examen, polyteknisk

Examen, fuldstændig Forstexamen og den forenede Landmaaler- og Land-

inspektørexamen. For denne Forberedelses Examen fritages de, som enten

have underkastet sig en af de Examina i Kongeriget Danmark, der give Ad-
gang til at indskrives ved Kjøbenhavns Universitet, eller erholdt Modenheds-

bevis fra en lærd Skole i Hertugdømmerne Slesvig, Holsten eller Lauenborg,

eller underkastet sig den ved kgl. Resol. 2. Sept. 1855 (Bekj. 18. s. M.)

anordnede Afgangsexamen for Realdisciple, eller bestaaet Officersexamen ved

*) Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, som støttede sig til en af Professor

matheseos ved Universitetet afgivet Erklæring, fandt intet mod Andragendet at

erindre.

**) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 95.

***) Ved at meddele Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet denne kgl. Reso-

lution
, som tillige indeholdt nærmere Bestemmelser om Beskaffenheden af den

Prove, der i det omtalte øjemed vilde være at holde, tilfejede Justitsministeriet

i Skrivelse af 16. Juni s. A. , at samme vilde drage Omsorg for, at der, hvad

enten Proven holdtes af Professor Gislason eller af den ved Skolen i Reykjavik

ansatte Lærer, blev tilstaaet Examinator et passende Honorar i Forhold til For-

retningens Omfang. Lindes Medd. 1. c. -
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det kgl. Laiidkadet- eller Søkadetakademi i Kj o ben havn eller Adgangsexamen Avg. 1.

ved den kgl. militære Højskole sammesteds.

Underv. Min. Skr. til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet , i Nov. 28.

Følge hvilken der tilstaas Fakultetets Notarius 5 Rdl. for hver Examensda^

til Besørgelse af Protokolførelsen ved de mundtlige Examina ved en af ham

med Fakultetets Samtykke antaget Mand, saaledes at Udgiften hertil af-

holdes af Examensindtægternes Konto under Universitetets Budget efter en

af Notarius indgivet og af Fakultetet attesteret Regning, dog at Betalingen

i de Tilfælde, hvor Protokolførelsen formindskes derved, at enten en Kandidat

eller Examinand forlader den mundtlige Prøve, eller at der en Dag er et

mindre Antal Kandidater end sædvanlig til den mundtlige Prøve, nedsættes

for den paagj ældende Dag i et til den ringere Tidsanvendelse svarende

Forhold. (Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

Jur. Fak. Betænkning om, hvorvidt Konsistorium ved Udøvelsen Dec. 21.

af den samme ved Adg. f. L. af 29. Juli 1814 § 50 og kgl. Resol. 21. Juni

1815 tilkommende Kaldsret er forpligtet til at følge den i L. 8. Marts 1856

§ 9, 2. Afsnit foreskrevne Fremgangsmaade.

Det omhandlede Sted i L. 8. Marts 1856 lyder saaledes: »De inden

6 Ugers Forløb indkomne Ansøgninger tilstiller Skoledirektionen eller

Biskoppen vedkommende Borgerrepræsentantskab eller Sogneforstanderskab,

som derpaa har i et Møde, hvori for Kjøbstæderne Skolekommissionen del-

tager, at gjøre Forslag til Embedets Besættelse ved at indstille 3 af An-

søgerne til dette. Finder Skoledirektionen eller Biskoppen ingen af

de foreslaaede skikket eller værdig til Embedet, saa tilbagesendes Forslaget

til Borgerrepræsentationen eller Sogneforstanderskabet, med Angivelse af de

Grunde, hvorfor det er forkastet. Finder samme, efter at have gjort sig

bekjendt med disse, ikke Anledning til at opsætte et nyt Forslag, saa til-

kommer Afgjerelsen Ministeriet, til hvilket samtlige Ansøgninger og Akter

da indsendes.« Det paatrænger sig nu strax, at den omhandlede Fremgangs-

maade efter Lovens Bogstav kun er paalagt Skoledirektionerne og Biskopperne,

men ikke de øvrige til saadanne Embeder kaldsberettigede. Da imidlertid

Kaldsretten til det langt overvejende Antal af Skolelærerembederne er hos

Skoledirektionerne og Biskopperne, og den private Kaldsret, efter at L. 8.

Marts er udkommet, maa betragtes som Undtagelse, kan der vel være An-
ledning til at opkaste det Spørgsmaal, om det ikke maa antages, at Lov-

giveren kun har taget Hensyn til det sædvanlige og derfor kun har nævnt

Skoledirektionerne og Biskopperne, medens det, paa Grund af de Synspunkter

og Bevæggrunde, der have motiveret Forskriften, maa anses for utvivlsomt,

at han, dersom han ogsaa havde taget Hensyn til de sjældnere forekommende

Tilfælde, ligeledes vilde have indbefattet dem under den givne Forskrift. Vi

skjonne imidlertid ikke rettere , end at dette Spørgsmaal maa besvares be-

nægtende. Det maa vel erkjendes, at Bestemmelsen om den Kommunerne
\<"1 Loven tillagte Forslagsret væsentlig synes motiveret ved det Synspunkt,

al det, da Kommunerne ordentligvis bære Udgifterne til Skolerne, ogsaa er billigt,

at der indrømmes dem Andel i Bestyrelsen og navnlig i Embedernes

Besættelse; og fremdeles, at dette Synspunkt ikke blot kan gjøres gjældende

41*
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Dcc. 21. med Hensyn til de Embeder, til hvilke Skoledirektionerne og Biskopperne

have Kaldsret, men ogsaa til andre Skolelærerembeder. Men, foruden at

dette Synspunkt dog ikke er anvendeligt paa alle Skolelærerembeder —
navnlig ikke paa dem, til hvilke en Privat i Henhold til Adg. 29. Juli 1814

§ 49 a er kaldsberettiget — maa det bemærkes, at ved Sporgsmaalet om at

indrømme Kommunerne Forslagsret ogsaa til de Embeder, til hvilke Kalds-

retten er privat, gjor et paa alle disse Tilfælde anvendeligt, særegent

Synspunkt sig gjældende. I alle de Tilfælde, i hvilke Lovgivningen endnu

hjemler privat Kaldsret, er denne Ret nemlig indrømmet de kaldsberettigede

som et personligt Gode, paa hvilket det forudsættes, at de sætte Pris; og

dette gjælder navnlig om den Konsistorium endnu tilkommende Kaldsret, den

sidste Levning af den samme forhen tilkommende Ret til at kalde Præst og

Degn, som ved Reskr. 21. Juni 1815 blev tilkjendt Konsistorium, fordi det blev

fundet billigt at lade Konsistorium beholde samme, uagtet det, ikke uden

Grund, blev anset for tvivlsomt, om denne Kaldsret ikke paa Grund af Frd. 3.

Juni 1809 og Reskr. 17. Marts 1685 maatte antages at være gaaet over til

Biskopperne (Se Koll. Tid. f. 1817 S. 734). Det Gode, som Lovgivningen

saaledes af forskjellige Grunde har tillagt visse Private og Stiftelser, vilde,

naar Kaldsretten indskrænkes til et Valg mellem 3, blot ikke aldeles ukvali-

ficerede eller uværdige Ansøgere, aabenbart tabe saa meget af sit Værd,

at det ikke kan betragtes som afgjort, at Lovgiveren, dersom han

særlig havde taget Hensyn til det ringe Antal af Tilfælde, i hvilke

disse Kaldsrettigheder komme til Udøvelse, ogsaa vilde have givet Kom-
munerne Forslagsret til dem. Der mangler altsaa efter vor Mening den

Betingelse for en udvidende Fortolkning af Bestemmelsen i 2. Afsnit af

§ 9 i L. 8. Marts 1856, at der ikke kan angives nogen rimelig Grund,

hvorfor Lovgiveren ikke skulde ville Anvendelsen af den, for visse Til-

fælde givne, Regel paa andre Tilfælde, til hvilke han maa antages ikke

at have taget Hensyn. Men der mangler dernæst ogsaa en anden Betingelse

for at udvide den omhandlede Lovbestemmelse til de private Kaldsrettigheder.

Det kan nemlig ikke siges, at Grunden til, at det er alene er paalagt Skole-

direktionerne og Biskopperne at iagttage den 1. c. foreskrevne Fremgangs-

maade, er, at Lovgiveren kun har taget Hensyn til de Tilfælde, i hvilke

Kaldsretten er hos disse Avtoriteter. Der er nemlig i Loven, og i § 9 selv,

ogsaa taget Hensyn til private Kaldsrettigheder. Saaledes indeholder allerede

den paa det oven for citerede Afsnit umiddelbart følgende Passus en Be-

stemmelse, der gaar ud paa at ophæve de ved Adg. 29. Juli 1814 § 49

c og d hjemlede private Kaldsrettigheder; og derefter gives i Slutningen af

§'en følgende Bestemmelse: »Den Kaldsret, der omhandles i samme Anordnings

§ 49 b, kan kun udøves af selve de Mænd, der som Ejere eller Bestyrere

af offentlige Stiftelser bygge eller have bygget anordningsmæssige Skoler,

men ikke af deres Efterfølgere i Besiddelsen eller Bestyrelsen.« Idet vi i

Henhold til de oven anførte Grunde afgive den Erklæring, at vi ikke kunne

anse Konsistorium forpligtet til at følge den i L. 8. Marts 1856 § 9, 2 fore-

skrevne Fremgangsmaade, maa det endnu være os tilladt at bemærke følgende.

Vi have ikke overset, at der under Forhandlingerne i Rigsdagen og endog i

Folketingsudvalgets Komitebetænkning forekommer Ytringer, der synes at
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involvere den Forudsætning, at den her omhandlede Lovbestemmelse vilde Dec. 21.

have til Folge, at Forslagsretten vilde tilkomme Kommunerne ved Besættelsen

af ethvert Skolelærerembede, der ikke besættes af Kongen (jfr. Kigsd. Tid.

f. 1856 Anh. B S. 251). Hertil have vi i vor Betænkning ikke troet at

kunne tage Hensyn, ikke blot, fordi det af almindelige Grunde, som det her

ikke er Stedet at udvikle, overhovedet er saare misligt ved Lovenes Fortolk-

ning at argumentere fra Ytringer, der ere fremsatte under Forhandlingerne,

endog i Udvalgsbetænkningerne, men ogsaa af en Grund, der særlig ved-

kommer nærværende Sag. Det vil nemlig, naar man gjennemgaar den nys

citerede Komitebetænkning, findes, at Udtrykket ethvert Skolelærerembcde

ikke kan urgeres, fordi det hverken lader sig forene med Majoritetens eller

Minoritetens Indstilling til Kedaktionen af § 9, hvilke, hvor forskjellige de

end i ovrigt vare fra hinanden, dog begge vare saaledes affattede, at de, lige-

som den endelige Lov, ikke kunde fortolkes anderledes, end at den i Hen-

hold til Adg. 29. Juli 1814 § 49 b kaldsberettigede ikke ved Udøvelsen af

sin Kaldsret er indskrænket til at vælge Læreren blandt 3, som Sogneforstander-

skabet indstiller (Anhang B. S. 259 og 260.) (Univ. Arkiv.)

1858.

Lov om Lønninger for de ved Kjøbenhavns Universitet, den poly- Jan. 12.

tekniske Læreanstalt, de lærde Skoler og Sorø Akademi samt det kgl. Døv-

stummeinstitut og Skolelærerseminarierne ansatte Embeds- og Bestillingsmænd*).

§ 9. Der stilles til Ministeriets Raadighed en samlet Sum af indtil

20,000 Kdl. aarlig, hvoraf 11,000 Rdl. ansættes til Sæd og udbetales efter

Bestemmelserne i § 1, for dermed at lønne de ved Universitetet, sammes

Museer og Samlinger, Universitetskvæsturen og Kommunitetet antagne Be-

stillingsmænd og Betjente, nemlig Underbibliothekarerne , Observator ved det

astronomiske Observatorium, Prosektorer, Konservatorer, Regensens Provst og

Viceinspektor , Sekretæren ved den Arnemagnæanske Stiftelse, Konsistoriums

Fuldmægtig, Forvaltere, Kassereren ved Kvæsturen, Kassekontroløren, Assi-

stenter, Gartnersvende, Pedeller, Skrivere, Portnere, Fyrbødere, Budde og

Materialsnedkere , samt til Assistance ved det mineralogiske Museum, Pro-

sektorarbejdet ved Museet for Fysiologi og sammenlignende Anatomi og Til-

synet med det astronomiske Observatoriums Instrumentsamling. § 10. Som
Honorarer bevilges en samlet Sum af 2,700 Rdl. , nemlig til Inspectores

qvæsturæ, S«cretarius Consistorii, Referendarius Consistorii, Forstanderen for

det j uridisk-praktiske Selskab, Lærerne ved Pastoralseminariet og Lægen.

§ 34. Hvad der i Henhold til denne Lov udredes i Honorar eller i Løn-

ninger af de i §§ 9, 10 udkastede saralede runde Summer,

giver ikke Adgang til Pension, dog at de nu ansattes Ret forbeholdes.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Bekj. fra Underv. Min. (Resol. 16. Jan.) ang. en særskilt Prøve i Jan. 22.

Fysik ved den i Følge kgl. Resol. 27. Okt. 1843 (Bekj. 4. Nov. s. A.) anord-

nede Forberedelses Examen i Botanik, Kemi og Zoologi for Lægestuderende **).

Lindes Medd. f. 1857-G3 S. 1-23.

**) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 88-89.
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jan. 22. 1. Ved den i Følge kgl. Resol. 27. Okt. 1843 (Bekj. 4. Nov. næst-

efter) anordnede Forberedelses Examen i Botanik, Kemi og Zoologi skal der,

første Gang ved den Examen, som afholdes i Januar 1859, tillige særskilt

aflægges Prove i Fysik, saaledes at deri bliver at fordre en almindelig Over-

sigt, over Fysikens Resultater i samme Omfang som ved Afgangsexamen ved

de lærde Skoler, men med Forbigaaelse af alle Enkeltheder, undtagen i

følgende, særlig for det lægevidenskabelige Studium vigtige Afsnit, nemlig:

Bestemmelse af Legemernes Vægtfylde; Haarrorsvirkning og Diffusion;

Vædskens Bevægelse i Ror; Lydlære, især med Hensyn til Lydens Frem-

bringelse og Forplantelse; Lyslære med særegent Hensyn til Synet med uvæbnet

og væbnet -Øje; Galvanisme; Anvendelserne af Elektromagnetisme, Induktions-

strømme og Magnetselektricitet. 2. Examinationen foretages af Professor

physices ved Universitetet, og for Faget gives en særskilt Karakter, for

hvilken, saa vel som for selve Examinationen, de samme Regler gjælde, som

for Proven i de andre Examensfag.
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Jan. 28. Instrux for Universitetets Portner, udfærdiget af Kvæstor under Ap-

probation af Konsistorium.

§ 1. Af de forskjellige Indgange til Universitetsgaarden skal den

østre Port og Porten ind til den mindre Gaard ved Kommunitetsbygningen

altid holdes lukket. Derimod skal den vestre Port fra Frue Plads til Uni-

versitetsgaarden holdes aaben hele Dagen, nemlig om Sommeren fra Kl. 7

og om Vinteren fra Kl. 8 om Morgenen og indtil en Time efter Solens Ned-

gang, med mindre der senere holdes Forelæsninger, i hvilket Fald Porten

lukkes strax efter Forelæsningens Slutning. Ligeledes skal Gjennemgangen i

Kjælderen fra den vestre til den ostre Gaard stadig holdes lukket. Saa

længe Porten staar aaben, paases Orden og Stilhed i Gaarden, ligesom alle

uvedkommende og i Særdeleshed Personer af et mistænkeligt Udseende maa
holdes ude. § 2. Af Indgangene til Universitetsbygningen skal Døren ud

til vestre Port og Nedgangen fra Vestibulen til den store Gaard altid holdes

lukket. Hovedindgangen fra Frue Plads og Nedgangen fra Vestibulen til den

østre Gaard holdes altid lukket, naar ingen Forelæsninger holdes, men under

Forelæsningerne skulle disse Indgange holdes aabne fra 10 Minutter før til

20 Minutter efter hver Forelæsningstimes Begyndelse, altsaa i Halvdelen af

hver Time. Saa længe disse Indgange holdes aabne, skal Portneren stadig

opholde sig ved Hovedindgangen for at holde øje med alle ind- og udgaaende

og føre Tilsyn med de under Forelæsningerne i Korridorerne værende Hatte

og Overkjoler m. v. § 3. Han besørger Universitetsbygningens forsvarlige

Renholdelse saaledes: a) Hovedrengjøring i hele Bygningen af alt Panelværk,

Gulve, Vinduer, Døre, Borde og Bænke m. v. foretages 3 Gange aarlig, nemlig

i Sommerferien, Juleferien og i Paaskeugen. b) I samtlige Avditorier, Af-

trædelsesværelser, Vestibuler, Korridorer og Trappegange vaskes Gulvene den

lste Søndag i hver Maaned og fejes 2 Gange ugentlig; dog skal Støvet aftørres

i det mindste en Gang daglig, c) Avditorierne og Gangene udluftes daglig, saa

ofte det lader sig gjore. Den fornødne Assistance til forestaaende Rengjøring
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betales af Portneren mod en Godtgjorclse af 60 Rdl. aarlig, som udbetales Jan. 28.

ham med 20 Rdl. efter hver af de 3 Høvedrengøringer, naar han med

Attest fra Pedel Speer, som forer Tilsynet med Rengjoringen, godtgjor, at

den er forsvarlig udfort, og at foranstaaende Bestemmelser i øvrigt ere op-

fyldte. § 4. Portneren skal ligeledes, efter Pedel Speers nærmere Anvis-

ning, rengjøre Solennitetssalen efter hver af de 2 aarlige Fester og besørge

Konsistoriums Forsamlingsværelse forsvarlig renholdt, hvorfor han indtil videre

nyder en særskilt Godtgjørelse af 12 Rdl. 64 Sk. aarlig. § 5. Om Vin-

teren besorger han i Forening med Fyrbøderen Snekastning fra Bygningens

Tage og Render og paaser, at disse holdes ryddelige. Hver Gang. det regner,

skal Portneren efterse, om Taget er tæt, og i modsat Fald strax derom gjøre

Anmeldelse saa vel for den i Bygningen boende Pedel, som for vedkommende

Murmester, hvorhos det paaligger ham uopholdelig at drage Omsorg for, at

Regnvandet ikke trænger ned i Bygningen og beskadiger Lofterne eller Ma-

lerierne i Vestibulen. Uden for Bygningen paaligger det ham at holde

Gaarden og Porten ren, at rive Gruset i Gaarden en Gang ugentlig, at holde

Fortovene til enhver Tid rene og frie for Græs, at sørge for Rendestenens frie

Afløb, hver Morgen at rense de udvendige Trapper for Smuds og om Vinteren

for Sne og Is (dog uden at bruge noget Redskab, som kan beskadige Trappen

m. m.) og om Vinteren, naar det er fornødent, hver Morgen at bestrø

Trappen med Aske. Fremdeles skal han sørge for Lokummernes stadige

Renholdelse og deres Vaskning mindst en Gang om Ugen samt besørge

Renovationen, naar fornødent gjøres. Ligeledes skal han hver Dag udskylle

Urinskurene i Gaarden og om Vinteren holde Adgangen til Lokummerne og

Urinskurene frie for Sne og Is. § 6. Lamperne til Avditorierne og Korridorerne

saa vel som Lygterne i Porten og ved Hovedindgangen holder han rene og passer,

at de antændes og slukkes til rette Tid. Naar den nu paatænkte Gasbelys-

ning begynder, hvilket ikke maa ske uden foregaaende Tilladelse fra Gas-

komiteen eller de af den dertil avtoriserede Mænd, skal Portneren føre det

specielle Tilsyn med Gasbelysningen, selv tænde og slukke samtlige Lamper

og i enhver Henseende nøje holde sig efterrettelig de i vedhæftede Regulativ

og Underretning foreskrevne Bestemmelser, samt alle de Regler og Bestem-

melser, som mulig derom senere maatte blive givne, enten ved særskilte

Underretninger eller ved offentlige Bekjendtgjørelser. Hovedhanen ved Metret

skal han lukke hver Aften, efter at han har forvisset sig om, at alle de

enkelte Lampehaner ere lukkede, hvilket han igjen skal efterse, førend Hoved-

hanen atter aabnes. Om Morgenen maa han ikke komme med Lys i Byg-

ningen, uden først at have forvisset sig om, at der ikke er indstrømmet Gas

i Lokalerne. § 7. Han sorger for, at Blækhusene i Avditorierne og Pro-

fessorernes Aftrædelsesværelser ere forsynede med det fornødne Blæk, at Tav-

lerne ved Kathedrene altid ere rene, og at der paa Kathedrene stedse findes

Svamp og Kridt. § 8. Naar nogen Professor af Portneren begjærer Be-

kjendtgjørelser angaaende Forelæsninger opslaaede paa de dertil uden for Av-

ditorierne anbragte Tavler, besørger han saadant Opslag. Andre Bekjendt-

gjorelser, som af Professorerne afleveres til ham og ere bestemte til at

opslaas i Skabene i Vestibulen eller Porten, afgiver han til den i Bygningen

boende Pedel. § 9. Ved den fornødno Omflytning af Borde og Bænke



1858^ 328

Jan. 28. til Brug ved Forelæsninger og Examina bør han være behjælpelig efter de

Ordrer, som fra Rektor eller vedkommende Dekanus meddeles ham ved Pedel-

lorne. § 10. Han skal fore stadigt Tilsyn med, at Avditorierne og Af-

trædelsesværelserne behørig opvarmes, og naar han i saa Henseende finder

noget at bemærke, skal han derom underrette Fyrbøderen. Naar Fyrbøderen

en enkelt Gang, f. Ex. i Sygdomstilfælde, udebliver, skal Portneren strax

derom gjore Anmeldelse til Universitetets Kvæstor, ligesom han da skal være

pligtig at besørge Fyringen. Til Indkjøb af Olie og Stenkul m. m. skal han

være behjælpelig. §11. Over samtlige løse Inventariedele, Redskaber og

Bygningsmaterialer, som benyttes i Bygningen eller opbevares paa Lofterne

eller i Kj ælderen, skal Portneren strax ved Bestillingens Tiltrædelse forfatte

en nøjagtig Fortegnelse, som afgives til Universitetets Kvæstor, og som senere

skal suppleres ved Tilførsel af alle nye Inventariestykker. § 12. Portneren,

som stadig skal være tilstede ved Bygningen og navnlig ikke uden foregaaende

Tilladelse maa være borte nogen Nat, skal jævnlig efterse Bygningen, og

hvor som helst han opdager noget Bræk eller Brøst, eller bliver opmærksom

paa nogen Mangel eller Uorden af hvilken som helst Art, paaligger det ham

ufortøvet derom at gjore Anmeldelse til Universitetets Kvæstor, og naar han ej

maatte være tilstede, for den i Bygningen boende Pedel, ligesom han navnlig

ufortøvet paa samme Maade bør anmelde enhver Uorden, som bemærkes ved

Urets Gang. § 13. Portneren opbevarer Nøglerne til Afspærringskjæderne

paa Frue Plads og fører Tilsyn med Afspærringen og de dertil hørende

Materialier, ligesom han i Ildebrands- og andre Tilfælde, hvor det fra det

offentliges Side maatte findes fornødent, skal holde Passagen aaben. § 14.

For saa vidt nogen vedkommende Avtoritet maatte finde fornødent at paa-

lægge eller beordre ham til noget, hans Bestilling som Portner og Opsyns-

mand vedkommende, hvorom denne Instrux intet udtrykkeligt melder, er han

pligtig at efterkomme det ham saaledes paalagte, ligesom han indtil videre

i det hele har at rette sig efter de Bestemmelser, som Universitetets i Byg-

ningen boende Pedel, efter Ordre fra Universitetets Rektor, Kvæstor eller

anden vedkommende Avtoritet, meddeler ham.

(Univ. Arkiv.)

Fobr. 5. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved approberes følgende

Regler for Erlæggelsen af Gebyret ved den lægevidenskabelige Embedsexamen

og dettes Fordeling*).

Det befalede fulde Gebyr ved den lægevidenskabelige Examen, som i

Følge Univ. Sportelregi. 11 Jan. 1839 (Bekj. af 29 s. M.) II E. udgjør 10

Rdl., hvortil kommer det Examensgebyr, som tidligere erlagdes til det forrige

kirurgiske Akademi for kirurgisk Examen, nemlig 20 Rd. , naar intet ana-

tomisk Præparat leveres af Kandidaten (i modsat Fald kun 10 Rdl), i alt

30 Rdl., erlægges og fordeles saaledes: Ved Indmeldelse til 1ste Del af

Examen 20 Rdl., hvoraf der tilfalder Dekanus ved Fakultetet 4 Rdl, Notarius

2 Rdl. 4 Mk., Pedellen 2 Rdl, Buddet 1 Rdl. 2 Mk., Akademisk Fond
(Gebyret i Stedet for Aflevering af et anatomisk Præparat) 10 Rdl. — Ved

*) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 91-92.
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Indmeldelse til 2den Del 10 Rdl., hvoraf der tilfalder Dekantis 2 Udi., Notarius Febr. 5.

1 Kdl. 2 Mk., Pedellen 1 Rdl., Buddet 4 Mk., Akademisk Fond 5 Kdl. Naar

en Kandidat gjentagne Gange indstiller sig til Examen, fritages han for den

Forpligtelse paa ny at levere anatomisk Præparat eller i Stedet derfor at

erlægge ovenstaaende 10 Rdl. af det fulde Gebyr til den akademiske Fond,

BM at Gebyret da kun bliver 10 Rdl., der fordeles paa den oven angivne

Maade, henholdsvis 4 Kdl., 2 Rdl. 4 Mk., 2 Rdl. og 1 Rdl. 2 Mk.
(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om Febr. 13.

Konsistoriums Kaldsret til Skolelærerembedet i Gladsaxe.

1 Anledning af, at Sogneforstanderskabet for Gladsaxe og Herlev Sogne i Skrivelse

til Ministeriet havde protesteret mod den af Konsistorium foretagne Kaldelse af cand. phil.

Langkjær til Skolelærer for Gladsaxe Skoledistrikt og anholdt om, at bemeldte Kaldelse

maatte blive annulleret, udtalte Konsistorium sig efter Ministeriets Opfordring herom

nærmere i Skrivelse af 13. Febr.

Næst at bemærke, at Konsistorium allerede i Skrivelse af 17. Oktober

f. A. til Sjællands Biskop har udtalt, at dets Ret til i Medfør af Adg. f. L. 29.

Juli 1814 § 50 at kalde Skolelærer i visse Kirkebyer hverken med Hensyn

til dens Existents eller Udøvelsesmaade er berørt eller forandret ved L. 8.

Marts 1856 § 9, skal man med Hensyn til Sagen tillade sig at ytre

følgende: Sogneforstanderskabet, med hvilket Skoledirektionen har erklæret

sig enig, har støttet sin Indsigelse mod Langkjærs Kaldelse dels derpaa, at

Konsistorium ved samme formentlig ulovlig har undladt at efterkomme For-

skrifterne om Kaldsrettens Udøvelse i L. 8. Marts 1856 § 9, dels derpaa, at

bemeldte Langkjær ikke kan undervise i Sang, skjønt det ved Vakancen var

fordret, at den kaldede skulde være Kirkesanger og lede Sangen i Kirken.

Hvad angaar det første Punkt tillader Konsistorium sig at henvise og hen-

holde sig til medfølgende af dets juridiske Medlemmer affattede Betænkning, *)

i hvilken den af Konsistorium, som berørt, alt tidligere fremsatte Paastand,

at Konsistorium ved Udøvelsen af den her omhandlede Kaldsret ej var for-

pligtet til at iagttage den i Lov af 1856 foreskrevne Fremgangsmaade, vil

findes udførlig og klart begrundet og godtgjort. Med Hensyn dernæst til

det andet Punkt, da er det ikke kommet til Konsistoriums Kundskab, at

der fra Sognets Side er stillet noget Forlangende om, at den kaldede tillige

skulde beskikkes til Kirkesanger, og selv om et saadant Forlangende var

gjort, vilde man ikke kunne have taget noget Hensyn til samme som lov-

stridigt. Det fremgaar nemlig klart af Adg. 29. Juli 1814 § 61, der er

indskærpet ved Cirk. 5. Okt. 1839, jfr. Kskr. af s. D., at den, der kaldes

til Skolelærer, selv om det er i en Kirkeby, ikke tillige maa beskikkes til

Kirkesanger. Lovgiveren har uden Tvivl villet forebygge, at i øvrigt ud-

mærkede og særdeles kvalificerede Individer paa Grund af en blot Mangel af

Færdighed i Sang skulde være udelukkede fra de vigtigere og bedre Skole-

lærerembeder og derfor anordnet, at Kirkesangerbestillingen ikke skal være

knyttet til noget bestemt af Sognets Skolelærerposter, men at Skolekommis-

sionen efter forudgaaende Prøvelse skal beskikke den af Sognets allerede

*) Se jnr. Fak. Betænkn. 21. Dec. 1857.
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Febr. 13. kaldede Skolelærere til Kirkesanger, som findes bedst skikket dertil, jfr. ogsaa

Bilag A. § 36 til Skoleadg. 1814. Alt, hvad der i Skololovgivningen i

den her omhandlede Retning fordres hos den, der kaldes til Skolelærer, er,

at han kan synge de almindeligste Psalmer rigtig og i en ren Tone, se Adg.

29. Juli 1814 § 47 litr. f, og Konsistorium skjønnede ikke rettere end, at

denne Betingelse maatte anses fuldkommen fyldestgjort af Langkjær, der

efter det i Gjenpart vedlagte Testimonium fra Seminariet i Lyngby har

erholdt Karakteren Godt i Sang og Musik samt Attestation om, at han kan

forestaa Orgelspillet. For saa vidt Skoledirektionen endelig har fremsat den

Bemærkning, at den i Adg. 29. Juli 1814 § 48 foreskrevne Tid, inden hvilken

Kaldsretten skulde udoves, er overskredet, skal man, da Direktionen har er-

klæret ikke videre at ville urgere dette Punkt, indskrænke sig til at be-

mærke, at det vistnok er saa, at der ved Langkjærs Kaldelse var hengaaet

længere Tid fra Vakancen end de i Adg. 1814 § 48 ommeldte 6 Uger, men

at dette havde sin Grund i ganske særegne Omstændigheder, der endog for

en Del aldeles ikke kunne falde Konsistorium til Last. Forst foranledigede

en af Provsten ytret Tvivl, om Konsistorium endnu var i Besiddelse af

Kaldsretten, Sjællands Biskop til derom at indlede en Brevvexling, og der-

næst maatte Konsistorium, som efter at dets Kaldsret var blevet anerkjendt,

erfarede, at der fra Sogneforstanderskabets Side vilde blive gjort Fordring

paa, at samme skulde udøves paa den i L. 1856 § 9 foreskrevne Maade,

anse sig forpligtet til derom at anstille omhyggelig Undersøgelse, forend det

kaldte Skolelæreren.
(Univ. Arkiv.)

April 21. Kgl. Resol., hvorved det bifaldes, at det overdrages cand. med. & chir.

D. F. Didrichsen mod et aarligt Honorar af 600 Rdl. af Universitetets Reserve-

fonds disponible Renter at holde botaniske Forelæsninger ved Universitetet

med dertil hørende Exkursionsøvelser, særlig for de farmacevtiske studerende*).

(Kons. Kopibog.)

Maj 17. Kvæstors Skr. til Konsistorium, hvori udtales, at Professor Rost-

gardianus ved at erholde den Rostgaardske Huslejeportion formentlig maa
anses udelukket fra senere at erholde en af Universitetets Huslejeportioner,

idet han maa antages at erholde fuld Erstatning for det Beløb, som den

Rostgaardske Huslejeportion er mindre end Universitetets, derved, at han er-

holder hin længe, forend han efter sin Anciennetet som Universitetslærer kan

vente i Regelen at ville opnaa en af Universitetets Huslejeportioner **).

(Kvæsturens Arkiv.)

Juni 3. Underv. Min. Skr. til Kvæstor om, at der ved enhver Oprykning

til hojere Gage efter L. 12. Jan. 1858 § 4 bliver at gjøre Indberetning til

Ministeriet, og at der, for saa vidt angaar de i Lovens § 9 ommeldte mindre

Tjenester eller Betjeninger, der besættes af vedkommende Samlingsbestyrere,

bliver at indberette til Ministeriet, naar Personalforandring i disse medfører

*) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 150-51.
**) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 170—71.
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Forandring i den approberede Sædomskrivning, hvorimod der i modsat Fald, Juni 3.

naar Lonningen bliver uforandret, ikke behøver at indhentes Ministeriets

Samtykke til Udbetalingen af Lønningerne i Anledning af Personskifte i

disse Tjenester.*)
(Kvæsturens Arkiv.)

Justitsm. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Juni 28.

hvori sidst nævnte Ministerium anmodes om at ville foranledige, at For-

standeren for Universitetets kemiske Laboratorium for Fremtiden tiltræder

den farmacevtiske Examenskommission som Formand.**)

(Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Kgl. Resol. (efter Forestilling fra Indenrigsministeriet) om Oprettelse Juli 1.

af en Examenskommission for Translatører i Tysk, Fransk og Engelsk.

Efter at Indenrigsministeriet havde begjæret en Udtalelse af Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet, om Sagen lod sig ordne saaledes, at de ved Universitetet an-

satte Lærere i de paagjældende Sprog kunde afhøre dem, der maatte forlange saadant, i

det Sprog, hvori vedkommende var ansat som Lærer, indhentede sidst nævnte Ministerium

heruver en Erklæring fra Konsistorium. Dette udtalte, at det saa meget mindre kunde

paalægges de nævnte Universitetsdocenter at holde en saadan aldeles praktisk og med
Universitetet i ingen Forbindelse staaende Sprogprøve, som den paatænkte Examen særlig

vilde være rettet paa de i Handelsforretninger forekommende Dokumenter, men en nøjagtig

Kundskab til Handelssprog og Termini ikke kunde fordres hos de ved Universitetet an-

satte Videnskabsmænd. Konsistorium ansaa dette Hverv for at være Universitetsdocen-

ternes Virksomhed uvedkommende, og antog, at det maatte blive Gjenstand for umiddelbar

Forhandling mellem det vedkommende Ministerium og de nævnte Docenter, hvorvidt og

hvorledes disse vilde paatage sig det omspurgte Hverv.

Ved den kgl. Resolution er den omhandlede Examenskommission op-

rettet, saaledes at den bestaar bl. a. af de daværende 3 Docenter i Tysk,

Fransk og Engelsk.
(Lindes Medd. f. 1857-63 S. 121- 23).

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved fastsættes følgende Juli 15.

Bestemmelser for Anvendelsen af det Rostgaardske Legats Renter. ***)

1. I Henhold til Fundatsen for Legatet af 18. Juni 1736 § 13 bliver

til Løn for Professor Rostgardianus at anvende Renten af 22,000 Rdl. Af

denne Kapital oppebærer Universitetet allerede i Henhold til kgl. Resol.

28. Dec. 1833 som Bidrag til Gagen til Professor Rostgardianus Renten af

de 15,000 Rdl. og vil fremdeles have at oppebære Renten af de øvrige

7000 Rdl. i samme Hensigt, saaledes at sidst nævnte Rentebeløb bliver at

optage under Universitetets Budgets 5te Indtægtspost, »Renter af nogle

Legater.« 2. Overensstemmende med Fundatsens § 14 bliver til Bopæl for

samme Professor at anvende Renten af 4000 Rdl. Dette Rentebeløb vil

være at ' udbetale til Professor Rostgardianus ved Siden af hans Professor-

•) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 28-29.
**) Den nævnte Skrivelse findes i Algr. Ussings Reskr. Sml. f. 1858 S. 117 Note

betegnet som 28. Januar. I Lindes Medd. f. 1857—63 S. 123 er den mærket som
20. Juni. Den rette Dato er 28. Juni.

•**} Lindes Medd. I 1857-63 S. 572-73.
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Juli 15. gage, dog saaledcs, at denne Udbetaling udsættes, indtil den nuværende

Professor Rostgardianus , der siden 1833 har været i Stillingen uden at

oppebære denne Husleje og først nylig efter sin Anciennetet som Professor

har opteret en Huslejeportion ved Universitetet, afgaar fra Embedet, og at

Renten af de paagjældende 4000 Rdl. midlertidig oplægges til Forøgelse af

Kapitalen. 3. I Folge Fundatsens § 15 bliver at anvende; a) til Biblio-

thekarius ved Universitetet Renten af 100 Rdl. ; b) til Indkjøb af Bøger til

Universitetetsbibliotheket, Renten af 900 Rdl. Begge disse Rentebeløb blive at

overføre til Universitetets Kasse som Bidrag, dels til Bibliothekarens Gage, dels

til Bibliothekets Udgifter. 4. I Følge Fundatsens §§ 9, 16 og 20 bliver

Renten af henholdsvis 1,105 Rdl., 1,046 Rdl. og 500 Rdl., tilsammen 2,651 Rdl.

at anvende, til Professorernes Distributs, og, efter Fradrag af 20 Rdl., som

efter Fundatsens § 12 forlods skulle udbetales til Legatets bestandige Eforus,

at overfore til Distributsens Konto. 5. Overensstemmende med Fundatsens

§ 17 bliver til 2 Stipendier paa Regensen at anvende Renten af 640 Rdl. og i

Følge § 18 til Belønning for de deri ommeldte Afhandlinger Renten af

860 Rdl., saaledes at disse Rentebeløb udbetales til Eforus. 6. Efter Fun-

datsens § 19 bliver at anvende til Kapitalernes Fremvæxt Renten af

1000 Rdl., indtil disse Renter ere opvoxede til 500 Rdl., til hvilken Tid

Halvdelen deraf skal henlægges til Hovedkapitalens stedsevarende Fremvæxt,

hvorimod Resten kan tillægges enkelte Afdelinger. Dette Oplæg besørges i

Universitetskvæsturen. Naar der derved er opsparet 500 Rdl., bliver Renten

af Halvdelen af denne Kapital at overføre til Fremvæxtkontoen , og med
Hensyn til Renten af den anden Halvdel nærmere Bestemmelse at tage, om
den skal henlægges til en af Legatets andre Underafdelinger. 7. Den

kontante Beholdning af 230 Rdl. 39 Sk., som Legatet, efter den fremsendte

Opgj øreise af Bogholderen i Universitetskvæsturen, vil have foruden det

fundatsmæssige Kapitalbeløb, bliver at overføre til Fremvæxtkontoen.

(Univ. Arkiv.)

Juli 21. Underv. Min. Skr. til Konsistorium om det nye kemiske Labo-

ratoriums Forhold til det ældre Laboratorium i den polytekniske Læreanstalt

samt Reglerne for dets Benyttelse.*)

Ministeriet udtaler at det ved Sagens Behandling er gaaet ud fra,

at det nye Laboratorium vel, saa længe den polytekniske Læreanstalts

Stilling er uforandret som nu, ligesom hidtil bør betragtes og benyttes som

et Fællesinstitut for Universitetet og den polytekniske Læreanstalt, men at

derimod dets Specialbudget bør, som en Følge af, at Universitetet har be-

kostet dets nye Bygninger og kommer til at udrede det forøgede Penge-

tilskud, som dets udvidede Virksomhed i den nye Bygning vil udkræve,

overføres til Universitetets Budget i Finansloven, i Stedet for at det hidtil

der har været optaget under Læreanstaltens Budget. Paa samme Maade be-

tragter Ministeriet det ogsaa som givet, at det af Konferensraad Forch-

hammer bestyrede, med den polytekniske Læreanstalt forbundne andet kemiske

Laboratorium bør beholde sit hidtil hafte Tilskud fra Universitetet, som et

*) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 552-55.
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Institut, der er fællea for den polytekniske Læreanstalt og Universitetet, for Juli 21.

iaa vidt nemlig dette Laboratorium ogsaa fremtidig vil blive at benytte af

dem blandt Universitetets studerende som forberede sig til Magisterkonferens i

Naturhistorie. *)

Det ved denne Skrivelse indtil videre approberede Reglement for Be-

nyttelsen af Laboratoriet lyder saaledes: § 1. Laboratoriet er ordentligvis

aabent for Øvelser 4 Gange om Ugen 3 Timer ad Gangen i hvert Semester.

§ 2. For at erholde Adgang til Laboratoriet maa Adgangskort løses i Kvæsturcn.

Hvert Adgangskort, som gjælder for 1 Arbejdsdag om Ugen i et Semester i

Laboratoriet, betales med 4 Rdl. ; den, der ønsker at arbejde flere Dage om
Ugen i samme Semester, maa strax løse Kort til saa mange Dage, som han

ønsker at deltage i Øvelserne. For dem, som ønske at benytte øvelserne

alle 4 Arbejdsdage, udstedes egne Kort, som kun betales med 12 Rdl.

§ 3. Den, der i Kvæsturen har løst et Adgangskort til Laboratoriet, har

herved erhvervet sig Ret til at anvises en Arbejdsplads i samme, men denne

annses vedkommende, efter at den fornødne Aftale om en Arbejdsplan er

sket med Bestyreren eller med en af Assistenterne. Foruden Undervisning

og Arbejdsplads leveres Gas og Brændsel til de almindelige Operationer i

det smaa, de sædvanlige Reagentier til kvalitative og mindre kvantitative

Undersøgelser, ligeledes Raamaterialier til Præparationer af saadanne Præpa-

rater, som efter Bestyrerens Ønske skulle foretages til at fremme Under-

visningen i det hele. Derimod maa de studerende selv holde sig med de

kostbarere Reagentier, saasom Guld, Sølv og Platinforbindelser, Vinaand,

Æther, molybdæmsurt Ammoniak, kromsyret Blyilte og Kobberilte, Glasrør

etc, til de elementære Analyser og lignende. End videre har den studerende

selv at holde sig med Papir, Haandklæder, Propper, Knive, Saxe, Blærer etc.

§ 4. Det kan tillades de studerende at tilberede særskilte Præparater eller

større Kvantiteter af andre Præparater, for saa vidt de selv anskaffe de for-

nødne Materialier og ikke ved saadanne Arbejder træder hæmmende i Vejen

for den almindelige Undervisning. § 5. Kun de Redskaber og Materialier,

som ere anviste til fælles Brug for dem, som øve sig, kunne benyttes uden

nærmere Bestemmelse af Bestyreren eller hans Assistenter. § 6. Jærn-

og Kobberkars Rengjøring besørger Laboratoriets Karl, men alle andre Kar

maa de studerende aflevere rene og hele efter Brugen. Ligeledes have de

studerende hver Gang før Bortgangen at gjøre deres Arbejdsbord rent.

§ 7. De, som øve sig, maa erstatte den Skade, de ved Uforsigtighed

maatte afstedkomme. Denne Erstatning sker bedst ved Istandsættelse eller

Gjentilvejebringelse. Skade, som efter Arbejdets Natur var uundgaaelig eller

vanskelig at undgaa, erstattes ikke. Bedømmelsen heraf tilkommer Be-

styreren. § 8. Da saa vel Assistenterne som Laboratoriumskarlen staa til

Ansvar for Laboratoriets Redskaber og øvrige Effekter, tilkommer det ogsaa

dem at paase, om fornødent gjøres, at enhver af dem, som øve sig, efter-

kommer § 7. § (J. De nærmere Bestemmelser, som tjene til Ordens Ved-

ligeholdelse, ville af Bestyreren blive bekjendtgjorte i Laboratoriet.

(Univ. Arkiv.)

*) Ministeriet meddeler herefter et Udkast til et Specialbudget med Anmærkninger
for Laboratoriet.
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Okt. 4. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvori Ministeriet, med Hensyn

til Spørgsmaalet om Retsvirkningen af det en Kandidat af Universitetet

meddelte Vidnesbyrd om Udfaldet af en Examen, har erklæret sig enigt med
Konsistorium i, at Vidnesbyrdet ikke kan give Kandidaten en formelig Ret

til at beholde den i samme indførte Karakter for det Tilfælde, at Prøven af

en eller anden Grund maatte være ugyldig, og at Optagelsen i de trykte

Lister over Examens Udfald heller ikke kan indeholde en egentlig, med
Retsvirkning forbundet Anerkjendelse af hver enkelt Prøves Gyldighed.*)

(Univ. Arkiv.)

Nov. 8. Bekj. fra Underv. Min. (Resol. 6. Nov.) ang. nogle Forandringer og

nærmere Bestemmelser ved kgl. Resol. 6. Maj 1850 (Bekj. 13. næst efter)

ang. en Undervisningsplan og Examensbestemmelser for de lærde Skoler i

Danmark.

3. 1 Hebraisk, hvori Undervisningen, som hidtil, alene tilbydes dem,

der attraa den, skal der i Skolen kun være læst og ved Examen fordres

Prøve i 40 Kapitler af Genesis. Prøven i dette Fag ved Afgangsexamen

anses ikke for bestaaet med en ringere Karakter end Temmelig godt.

Den studerende, som ikke har bestaaet denne Prøve, maa for at stedes til

theologisk Embedsexamen, underkaste sig en extraordinær Prøve ved

Universitetet, til hvilken han har at opgive 40 Kapitler af Genesis og 15

Kapitler af Profeterne efter nærmere Aftale med Universitetets Professor i

de semitiske Sprog. Udfaldet af denne Prøve betegnes med »Admissus«

eller »Non admissus«, dog saaledes, at der til »Admissus« som en Ud-

mærkelse kan føjes »cum laude«. Den, der er erklæret »Non admissus«,

har at underkaste sig Prøven paa ny, førend han kan indstille sig til

theologisk Embedsexamen.
(Univ. Arkiv, Altryk i Kvart.)

1859.

Jan. 5. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved med Hensyn til An-

sættelsen og Antagelsen af de Embeds- og Bestillingsmænd, som lønnes af

de ved Lov af 12. Jan. 1858 §§ 9 og 10 bevilgede samlede Summer be-

stemmes, at der fremtidig skal forboldes saaledes:**)

1) For saa vidt angaar det under den nævnte Lovs § 9 indbefattede

Tjenestepersonale: a) Følgende hidtil af Ministeriet antagne Embedsmænd,

nemlig: Bibliothekaren og Assistenten ved den botaniske Have, Assistenten

ved det zoologiske Museum, Kassereren ved Universitetskvæsturen , Univer-

sitetets Kassekontrolor , Kommunitetets Kassekontrolor samt Universitets-

forvalterne, blive fremdeles at beskikke af Ministeriet, saaledes at Ministeriet

for de to først nævnte Embedsmænds Vedkommende forbeholder sig forinden

Beskikkelsen at høre Konsistorium, og at der med Hensyn til Kvæsturens

Kasserer og Kassekontrolører fremdeles bliver at forholde efter den kgl.

Resol. 11. Dec. 1838, ligesom den hidtidige Fremgangsmaade bliver at følge

*) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 121.

**) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 27-28.
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mod Hensyn til Universitetsforvalterne, for saa vidt disse Poster blive paa ny Jan. 5.

at besætte. For Sekretærposten ved den Arnemagnæanske Stiftelse bort-

falder Sporgsmaalet, da denne i Følge kgl. Resol. 9. Juni 1850 § 7 skal

inddrages ved Vakance. Om Besættelsen af Regensprovsteembedet forbeholder

Ministeriet sig at udvirke nærmere allerhojeste Bestemmelse i Forbindelse

med den Afgjorelse, der forestaar en af den nuværende Regensprovst for

kort Tid siden indgivet allerunderdanigst Ansøgning om i Naade at blive

entlediget fra Embedet. Ligeledes vil nærmere Bestemmelse om Besættelsen

af Lærerposten i den praktiske Anatomi blive taget i Forbindelse med Af-

gjorelsen af det om den nuværende Lærers Stilling efter Lonningsloven

rejste, og for Tiden under Forhandling i Konsistorium staaende Sporgsmaal.

b) For alle de øvrige Embeds- og Bestillingsmænd approberer Ministeriet,

at det samlede Belob, som disses nuværende Lønninger udgjøre, 10,318 Rdlr.,

indtil videre i rund Sum stilles til Universitetets Raadighed, saaledes at de

enkelte Lønninger blive uforandrede og at Besættelsen af de enkelte Tjenester

fremdeles kan ske ganske som hidtil, kun at der, for saa vidt der ved ind-

trædende Ledighed ønskes Forandring i Lønningsbeløbet for en enkelt

Tjeneste, til en saadan Forandring bliver forinden Tjenestens endelige Be-

sættelse at erhverve Ministeriets Samtykke. 2) I Henseende til det

under Lovens § 10 optagne Personale bifalder Ministeriet paa samme Maade,

at der til Honorarer for Referendarius Consistorii, Secretarius Consistorii,

Inspectores quæsturæ og Lægen ved Regensen og Kollegierne, i rund Sum
indtil videre stilles til Konsistoriums Raadighed det Beløb, som de nu-

værende Lønninger udgjøre, i alt 1,100 Rdl., saaledes at Bestillingerne be-

sættes som hidtil og Honorarerne i de enkelte Stillinger blive uforandrede.

Hvad de øvrige herhen hørende Stillinger angaar, nemlig Forstanderen for

det juridisk-praktiske Selskab og Lærerposterne ved Pastoralseminariet, der

hidtil ere besatte efter kgl. Resolution, ville de fremdeles være at besætte af

Ministeriet, der forbeholder sig ved første indtrædende Ledighed at udvirke

nærmere allerhøjste Bestemmelse om Beskikkelsesmaaden.
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Modtagelsen af det Jan. 5.

Eibeschtitzske Legat til Universitetsbibliotheket. *)

Ved et af afdøde Justitsraad S. A. Eibeschutz og efterlevende Enke under

20. Juni 1853 oprettet Testamente blev der tillagt Universitetsbibliotheket en aarlig Sum
paa 300 Rdl. paa Vilkaar: at af den aarlige Sum de 200 Rdl. skulle anvendes til An-

skaffelse af hebraiske, især ældre klassiske Værker, og 100 Rdl. til andre orientalske, især

indiske og persiske Værker, at disse samtlige Værker skulle samles paa Bibliotheket under

Navn af »S. A. Eibeschiitz's Stiftelse,« og at, naar et nogenlunde fuldstændigt hebraisk,

talmudisk og rabbinsk Bibliothek er samlet, skulle Pengene anvendes til at befordre til

Trykken deslige ældre klassiske Værker, der endnu maatte findes i Manuskript paa uden-

landske Bibliotheker. Disse nærmere Bestemmelser gjorde det tvivlsomt for Konsistorium,

li vorvidt det maatte være stemmende med Bibliothekets Tarv at modtage denne Gave, og

det indhentede derfor Universitetsbibliothekarens, Professor Thorsens Betænkning derom.

1 Overensstemmelse med, hvad denne deri udtalte, kunde det vel antages, at det sidst

nævnte Vilkaar angaaende Pengenes eventuelle Anvendelse til Manuskripters Udgivelse

*) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 535-36.
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Jan. 5. ikke vilde fremkalde nogen synderlig Vanskelighed, ligesom der ogsaa syntes at være

Udsigt til, at man ved Overenskomst med Exccutores testamenti kunde opnaa en For-

tolkning af den næstsidste Bestemmelse om en særegen »Stiftelses« Dannelse, der ikke

vilde medfore nogen videre Ubekvemmelighed for Bibliotheket. For saa vidt derimod

Testamentet paalagde, at 200 Rdl. aarlig skulde anvendes til Anskaffelsen af hebraiske,

især ældre klassiske Værker, var dette efter Konsistoriums Mening en saadan Byrde, at

den ikke opvejedes ved de 100 Rd., som i øvrigt skulde anvendes til orientalske, især

persiske og indiske Skrifter. Ved »hebraiske Værker« maatte nemlig efter den folgende

Passus »et hebraisk, talmudisk og rabbinsk Bibliothek« vistnok forstaas, ikke hvad der

vedkommer det gamle Testamente, dets Sprog, Exegese og Arkæologi, men rabbinske og

talmudiske Skrifter, hvilken Opfattelse ogsaa var den af Executores bestemt urgerede.

Men en saadan Samliug, der har liden eller ingen videnskabelig Værd, skjonnede Konsi-

storium ikke at være paa sin Plads i Universitetets Bibliothek. Den vilde utvivlsomt

alene tjene til at skaffe Bibliotheket en hel ny Klasse af ikke-videnskabelige og byrde-

fulde faste Besøgere, og, som Universitetsbibliothekaren havde fremhævet, langt mere

være til den herværende mosaiske Menigheds Bekvemmelighed og i dens Interesse end

til Bibliothekets og Videnskabens Fordel. Bibliothekaren havde vel foreslaaet, at man
skulde forsøge ved Forhandling med Executores at opnaa, at »hebraiske« Værker bleve at

forstaa om, hvad der vedkommer det gamle Testamente, ikke mindre end om det, der

vedkommer Talmud ; men en saadan Overenskomst vilde dog kun til Dels ophæve Byrden,

hvortil kom, hvad Konsistorium ikke troede at burde lade ude af Betragtningen, at man
ikke kunde foreslaa Executores en Ordning, der ikke stemmede med rigtig Fortolkning af

Testamentets Bestemmelser. Af disse Hensyn indstillede Konsistorium i Skrivelse af 2. Maj

til Ministeret, at S. A. Eibeschutz's Gave til Universitetet ikke skulde modtages, hvilken

Indstilling Ministeriet under 29. s. M. billigede. Imidlertid indstillede Flertallet af det

af Folketinget i den 10. Rigsdagssamling 1858 nedsatte Finansudvalg, at Indtægtspost 5

i Universitetets Budget for Finansaaret 1859—60 maatte forhøjes med Indtægten 300 Rdl.

af det Eibeschiitske Legat. Som Sagen da forelaa efter nogle senere af Præsten ved den

jødiske Menighed i Hovedstaden Dr. Wolff meddelte Oplysninger, udtalte den daværende

Kirke- og Undervisningsminister sig for Udvalget derhen, at Legatet burde modtages , og

i Henhold hertil blev Udvalgets Forslag taget tilbage.

Efter det saaledes foregaaede har Ministeriet anmodet Konsistorium

om at foranledige det fornødne til Legatets Modtagelse, idet Ministeriet i

Henhold til, hvad Universitetsbibliothekaren i sin Tid havde ytret om Ud-

sigten til at bortfjærne enkelte af de Vanskeligheder, der havde fremkaldt

Betænkelighederne ved strax at modtage Gaven, overlader til Konsistorium

at indlede nærmere Forhandling med Executores testamenti i Eibeschutz's

Bo og Universitetsbibliothekaren.
(Univ. Arkiv.)

Febr. 18. Underv. Min. Skr. til Konsistorium om, at Ministeriet i Henhold

til den det ved kgl. Resol. 6. s. M. givne Bemyndigelse*) har vedtaget som

Regel, der saa vel denne Gang som fremtidig bliver at følge ved Udnævnelsen

af Provsten ved Kommunitetet og Regensen, at Embedet bliver at besætte

af Ministeriet efter Forslag af Konsistorium.**)
(Univ. Arkiv.)

*) Ved kgl. Resol. af 6. Febr. 1859, ved hvilken Prof., Etatsr. F. C. Petersen entle-

diges som Provst ved Kommunitetet og Regensen, bemyndigedes Ministeriet for

Kirke- og Undervisningsvæsenet til at vedtage Regelen for den fremtidige Frem-

gangsmaade ved Besættelsen af dette Embede.
**) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 167.
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Underv. Min. Skr. til Konsistorium om , at Ministeriet vil have Marts 1G.

den i dets Skrivelse af 21. Juli 1858 for Betalingen for Adgangen til Be-

nyttelsen af det nye kemiske Laboratorium foreløbig givne Kegel modificeret

for de polytekniske Examinanders Vedkommende saaledes, at saa længe

indtil alle tilsvarende Forhold samtidig kunne forandres ved Læreanstalten,

de polytekniske Examinander , som have erlagt fuld Betaling for Benyttelsen

af den polytekniske Læreanstalt, og som agte at arbejde i det kemiske

Laboratorium, i Universitetskvæsturen have at betale Adgangen dertil for

2 Arbejdsdage med et af Læreanstaltens Inspektor udstedt Kort, som ved

Regnskabets Opgjørelse bliver af Læreanstalten at indløse med 6 Rdl. for de

Examinander, som have ydet fuld Betaling for det løbende Halvaar, medens

der for dem, som i Følge den ved Læreanstalten vedtagne Regel nyde det

syvende Halvaar Fritagelse, ikke indbetales noget, lige saa lidt som der

godtgjores noget for dem, der i Henhold til det provisoriske Reglement for

Læreanstalten § 52 have erholdt fri Adgang til Læreanstalten.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. hvorved Kvæstor bemyndiges til at tilkjende- Marts 19.

give samtlige Ydere af Jordskyldspenge, at de kunne afløse disse ved Ind-

betaling af hver enkelt Afgifts 25dobbelte Beløb.
(Kvæsturens Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved paa Krigsministeriets allerunderdanigste Fore- juni 13.

stilling bifaldes, at der til Opførelsen af et astronomisk Observatorium for

Kjøbenhavns Universitet anvises en passende Byggegrund i Rosenborg

Bastion under saadanne Betingelser, som nærmere maatte blive fastsatte efter

Forhandling mellem Krigsministeriet og Ministeriet for Kirke- og Under-

visningsvæsenet, og som i deres Hovedtræk maa gaa ud paa: 1) at Fore-

tagendet ikke medfører nogen direkte Udgift for den militære Fond; 2) at

Bygningen, som opføres, ikke maa afhændes eller gives nogen anden end

den paatænkte Anvendelse, men at, saafremt denne maatte standses, Pladsen

da vil være at ryddeliggjøre og tilbagelevere til Militæretaten; 3) at den

militære Fond i sin Tid har Krav paa fuldkommen Skadelosholdelso for

ethvert indirekte og direkte Tab, som resulterer af, at Bastionen af Hensyn

til Observatoriet unddrages fra saadanne Forandringer, som i øvrigt maatte

blive bestemte og iværksatte ved Fæstningsværkerne eller den Del af samme,

hvortil Bastionen hører, mod at denne da bliver Universitetets fuldkomne

Ejendom, og for øvrigt paa den af Kongen tilføjede Betingelse, »at Fassagen

paa Volden ikke generes ved Afgivelsen af den indbemeldte Byggegrund.«*)

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om, Juni 25.

at alt er bragt i Orden til det Eibeschutz'ske Legats Ikrafttræden.**)

(Univ. Arkiv.)

*) Lindes Medd. f. 1857-G3 S. 5f>8— f>l).

**) Jfr. UMskr. 5. Jan. 1851). Lindes Medd. f. 1857—63 S. 535-37.
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Juli 20. Kons. Skr. til den konst. Direktør for den botaniske Have, Docent

Lange, hvorved bifaldes, at den for Tiden ledige Direktørbolig i den

botaniske Have, med Undtagelse af 2 Værelser, der indtil videre ere over-

ladte til Opbevaring af Prof. Liebmanns Samlinger, midlertidig benyttes til

Opstilling af forskjellige Samlinger m. v., dog saaledes, at dette sker uden

Præjudice for den Bestemmelse, der maatte blive taget med Boligen.

(Univ. Arkiv.)

Dec. 16. Kgl. Resol., hvormed der meddeles det filosofiske Fakultet Bemyn-
digelse til at konferere Docent i slavisk Sprog og Literatur ved Kjøben-

havns Universitet C. V. Smith den filosofiske Doktorgrad, uden at det skal

paaligge ham mundtlig at forsvare den af ham for Graden skrevne og af

Fakultetet antagne Afhandling »Animadversa qvædam de pronominibus primi-

tivis«, 3dje Del af hans Skrift »De locis qvibusdam grammaticæ lingvarum

Balticarum et Slavonicarum « , dog saaledes, at Afhandlingen, førend Graden

konfereres ham, bekjendtgjøres ved Trykken.*) (Univ. Arkiv.)

18G0.

Maj 16. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, at det — da de foreskrevne

Indberetninger om Forelæsningerne og -Øvelserne , som Følge af, at de først

indgives efter Udløbet af det paagjældende Semester, kun mangelfuldt op-

fylde det -Ojemed at lade Ministeriet til enhver Tid være sat i Kundskab om
Tiden, da Forelæsningerne ere begyndte — for Fremtiden maa iagttages, at

der inden 14 Dage efter hvert Semesters Begyndelse af ethvert Fakultet

især tilstilles Ministeriet en Beretning, om de i Lektionskatalogen anmeldte

Forelæsninger af Docenterne ere begyndte i rette Tid, overensstemmende

med Bekj. 13. Maj 1850 om en forandret Inddeling af det akademiske Aar

§ 2, hvilken Beretning, for saa vidt enten den i samme Bekj endtgj øreises

§ 4 ommeldte Omstændighed eller særlige personlige Grunde maatte i noget

Tilfælde have forsinket eller hindret Forelæsningernes eller en enkelt Fore-

læsnings Begyndelse til den foreskrevne Tid, bliver at ledsage med særskilt

Oplysning desangaaende **).

(Univ. Arkiv.)

Maj 22. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at de ved Regi. 11. Febr. 1848 om
Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet ved Kjøbenhavns Universitet §§

6 og 9, sammenholdt med Bekj. 13. Maj 1850 om en forandret Indretning

af det akademiske Aar § 7 givne Regler for Tiden for Uddelingen af for-

nævnte Stipendier og Beneficier, maa forandres derhen, at begge Stipendier

for Fremtiden regnes fra 1. Sept. og 1. Marts og bortgives i disse Maaneder,

saaledes at Overgangen hertil sker paa den Maade, at Stipendietiden for de

nuværende Alumner forlænges for dem, som skulle fratræde d. 22. Avg. d. A.,

med 9 Dage, og for dem, som skulle fratræde d. 31. Jan. 1861, med 1

Maaned. ***) (Univ. Arkiv.)

*) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 519.

**) Herom har Konsistorium underrettet Fakulteterne ved Cirkulære af 4. Juli s. A.

***) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 584-85.
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Landsover- samt Hof- og Stadsrets Dom i Sagen Proprietær Juni li.

N. N. som Formand for Gladsaxo og Horløv Skoleforstanderskab kontra

Konsistorium ved Kjøbenhavns Universitet.

Citanten, Proprietær N. N. som Formand for Gladsaxe og Herløv Sognefor-

standerskab, har under nærværende, efter meddelt Bevilling til fri Proces anlagte Sag,

paastaaet den af de indsta^vnte, Konsistoriet ved Kjøbenhavns Universitet, skete Kaldelse

af (.and. phil. , Seminarist Ditlev Monrad Langkjær til Skolelærer ved Gladsaxe Skole an-

nulleret og kjendt ugyldig, samt de indstævnte tilpligtede at udrede Sagens Omkostninger

efter Reglerne for beneficerede Sager, derunder Salær til Citantens befalede Sagfører, Pro-

kurator From, hvorimod de indstævnte, der ligeledes have erholdt Bevilling til fri Proces,

have paastaaet Frifindelse samt Citanten tilpligtet at betale Sagens Omkostninger, der-

iblandt Salær til de indstævntes befalede Sagfører, Prokurator Winther.

Citanten har støttet sin Paastand derpaa, at de indstævnte formentlig ingen

Kaldsret have til det ommeldte Embede, at de i alt Fald ikke overensstemmende med L.

8. Marts 185G § 9 have tilstillet Sogneforstanderskabet Ansøgningerne om det ledige Em-
bede forinden dettes Besættelse, og at den beskikkede Skolelærer ikke har de anordnede

Egenskaber for at kunne være Skolelærer, idet han nemlig ikke kan lede Kirkesangen eller

Sangundervisningen i Skolen.

Da det imidlertid er in confesso, at Sogneforstanderskabet ingen Kaldsret har til

det omhandlede Embede, maa der gives de indstævnte Medhold i, at Sogneforstanderskabet

mangler Kompetence til at procedere om de indstævntes formentlige Kaldsret, hvorfor det

ikke under nærværende Sag vil kunne blive Gjenstand for Undersøgelse, om de indstævnte

have denne Ret eller ikke. Hvad Citantens anden Grund angaar, maa det fremdeles be-

mærkes, at der ved L. 8. Marts 1856 § 9 udtrykkelig kun er tillagt Sogneforstanderskabet

en Indstillingsret i de Tilfælde, hvor Skoledirektionen eller Biskoppen har at beskikke Skole-

læreren, og at der ikke findes tilstrækkelig Hjemmel efter den Maade, hvorpaa den citerede

§ er affattet, til i Følge en udvidende Fortolkning at anse det for Lovens Mening, at den

samme Indstillingsret skulde tilkomme Sogneforstanderskabet, ogsaa hvor Kaldsretten an-

tagelsesvis maatte tilkomme Private, Stiftelser eller deslige. Da det nu endelig ikke kan

anses afgjort paa behørig Maade, jfr. Adg. om Skolev. paa Landet 29. Juli 1814 § 48, at

den paagjældende Skolelærer skulde være uduelig, lige saa lidt som Sogneforstanderskabet

vilde være kompetent til af denne Grund at paastaa Kaldelsen annulleret, eller rettere den

paagjældende afskediget, hvilket i fornødent Fald maatte være den overordnede Skole-

bestyrelses Sag, kan Citantens Paastand ikke tages til Følge, hvorfor de indstævnte ville

være at frikjende for hans Tiltale i denne Sag.

Sagens Omkostninger ville efter Omstændighederne være at ophæve, og bliver der

at tillægge Prokurator Winther et Salær af 15 Rdl., som udredes af det offentlige, hvor-

imod der efter Sagens Udfald ikke kan tilkomme Prokurator From noget Salær. Den be-

falede Sagførelse har været forsvarlig. For stemplet Papir har der ikke under Sagen

været Brug.

Thi kjendes for Eet: De indstævnte, Konsistoriet ved Kjøbenhavns

Universitet, bor for Tiltale i denne Sag af Citanten, Proprietær N. N.

som Formand for Gladsaxe og Herløv Sogneforstanderskab , fri at være.

Processens Omkostninger ophæves. Prokurator Winther tillægges i Salær

15 Rdl. som udredes af det offentlige.

(Univ. Arkiv.)

Bekj. angaaende Oprettelsen af et Revisionsdepartement for Konge- Juni 30.

rigets Ministerier.

§ 3. derimod vil indtil videre — — Revisions-

kontoret under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet forblive at

la som hidtil uden at henlægges under det nye Revisionsdepartement.

(Algr. Ussings Lovsaml.)

43*



1860. 340

Avg. 22. Reglement for den polytekniske Læreanstalt i Kjobenhavn.

§ 8. Alle Læreanstaltens Indtægter oppebæres i Universitetskvæsturen,

og, for saa vidt de hidrøre fra Læreanstaltens eller dens Lokalers Benyttelse,

i Følge Indtægtsordre fra Direktøren. Enhver, som i Henhold til Lære-

anstaltens Plan og i Overensstemmelse med Finansloven skal raade over

Pengemidler, hæver disse i Kvæsturen efter Anvisning af Direktøren, og af-

lægger derover et Regnskab, der skal være indleveret i Kvæsturen senest 3

Uger efter Finansaarets Udløb. § 14. Læreanstalten har hertil *) følgende

Hjælpemidler: a) en Samling af fysiske Instrumenter, dels tilhørende Lære-

anstalten selv, dels Universitetet; b) et kemisk Laboratorium og Adgang til

Universitetets Laboratorium
(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Okt. 2. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes følgende

Kegler for Anvendelsen af det under Kommunitetets Udgiftspost 1 bevilgede

Beløb 800 Rdl. til Understøttelse for islandske studerende, som ved Kjøben-

havns Universitpt forberede sig til den lægevidenskabelige Examen , for der-

efter at modtage Lægeembeder i Island **).

a) Beløbet anvendes til 4 extraordinære Stipendieportioncr for is-

landske studiosi med. & chir. , hvis Kommunitets- og Regensbeneficier ere

ophorte; b) Adgangen til disse extraordinære Stipendieportioner betinges af,

at de paagjældende i deres Regenstid ved Flid og god Opførsel have gjort

sig værdige dertil; c) de bevilges af Stipendiebestyrelsen, efter indhentet

Erklæring fra det lægevidenskabelige Fakultet og Regensprovsten, for 1 Aar,

dog at Konsistorium under særegne Omstændigheder, efter Indstilling af

Stipendiebestyrelsen, kan bevilge Forlængelse endnu for et Aar; d) Udbe-

talingen sker maanedsvis og iværksættes af Regensprovsten; e) Stipendiet

bortfalder efter fuldendt Embedsexamen og kan fortabes efter de for Kom-
munitetsstipendiet gjældende Regler. Ministeriet har end videre bemyndiget

Konsistorium til af det bevilgede samlede Belob undtagelsesvis at tilstaa

enkelte af de ommeldte studerende Understøttelsesportioner af 250 Rdl. indtil

300 Rdl., naar dertil efter Omstændighederne findes særlig Anledning, og der

til en saadan Forhøjelse, formedelst Mangel paa Ansøgere til Understøttelsen,

haves Midler til Raadighed af det bevilgede Beløb.
(Univ. Arkiv.)

1861.

Jan. 21. Bekj. fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet (Resol. 16.

Jan.) om Forandring i den ved Bekj. 26, Avg. 1851 angaaende Deling af den

lægevidenskabelige Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet § 4 givne Be-

stemmelse om den Tid, inden hvilken denne Examens l.Del kan tages om***).

De ved Bekj. 26. Avg. 1851 § 4 givne Bestemmelser forandres der-

hen, at den almindelige Forskrift i Bekj. 18. Maj 1847 ogsaa kommer til

Anvendelse paa den første Del af den lægevidenskabelige Embedsexamen,

*) o: til Undervisningen.

**) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 586-87.
***) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 90-91.
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forsie Gang for do Kandidater, som i Juni og Juli Maaneder d. A. under- Jan. 21.

kaste sig Examen.
(Algr. Ussings Lovsaml.)

Kgl. Resol. , hvorved bifaldes, at de ved kgl. Kesol. 7. Febr. 1826 Febr. 11.

givne Bestemmelser om Lønning til en Forstander for det j uridisk-praktiske

Selskab og om de juridiske studerendes Forpligtelse til at deltage i Selskabets

øvelser ophæves.
(Univ. Arkiv.)

Lov om Brugen af stemplet Papir. Febr. 19.

§ 70. Til Taxt 48 Sk. blive at stemple

Testimonier eller Examensvidnesbyrd, der meddeles fra Universitetet

(Algr. Ussings Keskr. Sml.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium og det theologiske Fakultet, Marts 19.

hvorved bifaldes, at der tilstaas Fakultetets Notarius et Beløb af indtil 5

Bdl. for hver Examensdag til Besørgelse af Protokolførelsen ved de mundt-

lige Examina ved en af ham med Fakultetets Samtykke antagen Mand, samt

at denne Udgift afholdes af Examensindtægternes Konto efter en af Notarius

indgivet og af Fakultetet attesteret Kegning, og at Betalingen i de Tilfælde,

hvor Protokolførelsen formindskes derved, at enten en Kandidat forlader den

mundtlige Prøve, eller at der en Dag er et mindre Antal Examinander end

sædvanlig ved den mundtlige Prøve, nedsættes for den paagjældende Dag i

et til den ringere Tidsanvendelse svarende Forhold. *)

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Sammendragning af den Marts 23.

akademiske Fond og Universitetets Keservefond. **)

I Skrivelse af 23. Sept. 1860 havde Konsistorium i en over Sporgsmaalet an-

gaaende Sammendragningen af den tidligere akademiske Fond og Reservefond afgivet Be-

tænkning ytret, at der intet fandtes til Hinder for, at bemeldte tvende Fonds sammen-
smeltedes til en Kapitalmasse, som ikke maatte formindskes, men hvis aarlige Renter

skulde anvendes til Bestridelsen af Universitetets Udgifter, dog saaledes, at der ved Siden

af denne uforanderlige Kapitalformue dannedes en egentlig Reservefond til Afholdelse af

aldeles extraordinære Udgifter og til Dækning af de uundgaaclige Underbalancer, som
vilde bevirkes ved lave Kornpriser. Ministeriet havde under Behandlingen af Finansloven

for 1861— 62 stillet et hertil sigtende Forslag, som derefter af Rigsdagen vedtoges ved

Finansloven for 1861—62, og som Folge heraf var paa Universitetets Budget Indtægts-

post 2 »Renter af den akademiske Fond 16,101 Rd. 26 Sk.« blevet foroget med det paa

den tidligere Indtægtspost 14 »Reservefondens Renter« paaregnede Belob af 24,500 Rdl.

og Posten opfort med 40,601 Rdl. 26 Sk., hvorved Indtægtskontoen "Reservefondens

Renter« er udgaaet.

Ved at meddele Konsistorium Underretning herom har Ministeriet til-

føjet, at medens det har været aldeles enigt i Hensigtsmæssigheden af at

samle disse to Fonds til en, har det derimod anset det for overflødigt at

vedtage nogen bindende Regel om Oprettelsen af en egentlig Reservefond,

idet Ministeriet finder det rettest, naar de som Motiv hertil af Konsistorium

•) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 74.

**) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 625-37,
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Marts 23. paapegede Tilfælde indtræde og Universitetets Budget fremtræder med en

virkelig Underbalance, gjennem Finansloven at tage Bestemmelse om, hvor-

ledes en saadan lader sig dække, eller om det vil være nodvendigt at bruge

noget af Kapitalformuen.
(Univ. Arkiv.)

April 9. Skrivelse fra det juridiske Fakultet til Handelshuset Owen &

Sonner.

I Anledning af en Begjæring fra det nævnte Handelshus om til Benyttelse under

en Kcttergangssag i Udlandet at erholde Svar paa adskillige, danske Lov og Ret ved-

kommende Sporgsmaal, har Fakultetet ved at afgive sit i Lov og Ret grundede Respon-

sum udtalt,

at det anser sig fuldkommen kompetent til at udfærdige slige Atte-

stationer til Brug under Retssager i Udlandet, hvilke ogsaa tidligere af

samme ere blevne meddelte.
(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

Maj 23. Kons. Skr. til Eforus for Oplagspengene fra de lærde Skoler om
den i Univ. og Skole-Direkt. Skr. 4. Marts 1848 § 3 indeholdte Betingelse

for Udbetalingen af Oplagspengene *).

I Anledning af en, Konsistorium til Erklæring tilstillet, Forespørgsel fra Rektoren

for Odense Kathedralskole til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om Ud-

strækningen af den Forpligtelse til at godtgjøre akademisk Flid, som paahviler de fra de

lærde Skoler dimitterede Studenter for at erholde de ved Universitetet beroende, for dem

under deres Skolegang oplagte Stipendier udbetalte, havde Eforus for Oplagspengene, Prof.

Hermansen, efter Konsistoriums Opfordring, nærmere udtalt sig i en Erklæring af 28.

Febr. 1861. Eforus oplyste, at han havde fulgt som almindelig Regel, at Stipendiaten for at

godtgjøre akademisk Flid maatte, foruden de filosofiske Forelæsninger, allerede i det første

Universitetsaar have hørt en Forelæsning over det specielle Fag, for hvilket han havde

bestemt sig. I Skrivelse af 23. Maj har Konsistorium derefter tilmeldt ham,

at den af ham saaledes opstillede Betingelse for Oplagspengenes Ud-

betaling efter dets Formening ikke har tilstrækkelig Hjemmel i Univ. og Skole-

Direkt. Skr. 4. Marts 1848. Naar det i dennes § 3 bestemmes, at Stipendiaterne

kunne erholde de dem tillagte Oplagspenge udbetalte, »naar de behørig oplyse

deres akademiske Flid, saaledes som det med Hensyn til de egentlige Universitets-

stipendier i Almindelighed fordres, og de derhos ikke have gjort sig skyldige

i noget Forhold, der bor medføre Stipendiets Fortabelse«, maa Meningen

heraf utvivlsomt være, hvad ogsaa bestyrkes ved Bestemmelsen i dens 4. §

om, at Udbetalingen i Almindelighed foranstaltes af vedkommende Eforus, at

de Regler, som gjælde om akademisk Flid som Betingelse for den fortsatte

Udbetaling af de egentlige Universitetsstipendier, ogsaa maa komme til An-
vendelse paa Udbetalingen af Oplagspengene. Da det nu med Hensyn til de

egentlige Universitetsstipendier er vedtaget som almindelig Regel, at de

blive at udbetale vedkommende, hvem de ere tillagte, naar Stipendiaterne

oplyse, i det paagjældende Semester at have hørt omtrent 6 Timers Fore-

læsning om Ugen, antager Konsistorium, at denne Regel ogsaa bør komme
til Anvendelse, hvor der er Spargsmaal om, hvad der kan fordres oplyst om
den akademiske Flid som Betingelse for Oplagspengenes Udbetaling. Konsi-

*) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 605—6.
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storium bar derfor meddelt Eforus, at den oven nævnte Passus i Univ. og Maj 23.

Skole-Direkt. 8kr. 4. Marts 1848 § 3 for Fromtiden vil være at anvende

i Overensstemmelse hermed.
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved bifaldes, at der af de Juli 15.

aarlige Renter af Elerts Legat til Universitetsbiblioteket 117 Kdl. 30 Sk.

skal, efter Fradrag af Admimstrationsafgift.cn til Kvæsturcn 3 Kdl. 04 Sk.,

anvendes et Beløb af 93 IM1. G2 Sk. efter Testamentets Indhold til Bog-

indkjob for Universitetsbibliotheket uden at komme til Afgang i Universi-

tetets Tilskud til dette, 'og 20 Rdl. tillægges Universitetsbibliothekarcn som

et Vederlag for det ham i Følge Testamentet paahvilende forøgede Arbejde,

navnlig med Førelsen af en særskilt Protokol over Bogindkjobet for Legatets

Midler. *)

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes følgende Be- Avg. 2.

stemmelscr angaaende Ordningen af de personelle og økonomiske Forhold

ved det astronomiske Observatorium **)

:

a) Skatter og Vedligeholdelsesudgifter for det nye Observatorium ud-

redes af Universitetets almindelige Bygningskonto fra 1. April 1862; b) den

for Observatoriet normerede Sum af 790 Rdl. bliver for Tiden uforandret den

samme; c) Lønningerne til Observator, et Bud og den Mekanikus, som har

Tilsynet med Observatoriets Instrumenter, udredes af det nu fastsatte Løn-

ningsbeløb, der indbefattes under d<m ved Lønningslov af 12. Januar 1858

§ 9 bevilgede runde Sum med henholdsvis 450 Rdl., 50 Rdl. og 50 Rdl.

;

d) Observatoriets nuværende Bud Rasmussen afskediges med en aarlig Under-

støttelse af 32 Rdl., som afholdes af Universitetets Budget, 6. Udgiftspost

litr. c, saaledes at han tillige indtil videre, saa længe Universitetet afbenytter

Rundetaarn, forbliver boende der mod at assistere ved Signaliseringen; e)

Udbetalingen til Observator og Buddet af 40 Rdl. til hver, som Godtgjorelse

for Brændsel og Lys, kan vedblive, under Forudsætning af, at Beløbene kunne

afholdes af Observatoriets Normalsum. For saa vidt det er anset ønskeligt,

at der kan tilstaas den Kandidat, der faar Bolig paa Observatoriet, en

aarlig Godtgjørelse for virkelig udførte astronomiske Arbejder, vil der intet

være til Hinder derfor, saafremt Arbejderne udføres for Observatoriet, og Be-

talingen af disse kan afholdes af Normalsummen, hvorimod der ikke dertil

kan udvirkes noget extraordinært Tilskud, førend der derom er gjort moti-

veret Indstilling til Ministeriet.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved fastsættes som Regel Avg. 7.

for alle de Konti, for hvilke en Overførsel af Beholdningen fra det ene Aar
til det andet særlig er tilladt, at de besparede Beløb af de bevilgede Summer
mider Kontoerne skulle tilbagebetales eller hjemfalde til vedkommende

*) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 537.

**) Lindes Medd. for 1857—63 S. 502-03.
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Avg. 7. Stiftelses eller Anstalts Kasse, dog saaledes, at de besparede Beløb eller Be-

holdningerne under de enkelte Konti stilles til Kaadighed i det paafølgende

Finansaar, under Forventning af den fornødne Bevilling hertil ved Tillægs-

bevillingsloven for det paagjældende Finansaar. Derhos paalægges det Konsi-

storium ved Udløbet af ethvert Regnskabsaar at indgive særligt Andragende

til Ministeriet om, at de Summer, der maatte være besparede under de en-

kelte Konti, stilles til Disposition for det paafølgende Regnskabsaar, og i

dette Andragende at meddele Oplysning om Beskaffenheden af de Udgifter,

som ikke kunne afholdes af Bevillingen for det løbende Finansaar og derfor

nødvendiggjore en Tillægsbevilling *).

(Univ. Arkiv.)

Okt. 28. Reglement for Brugen af Universitetsbibliotheket, i Henhold til

Underv. Min. Skr. af 24. s. M. approberet af Konsistorium **).

1. Bibliotheket er almindeligvis aabent hver Søgnedag fra Kl. 11—3.

Udlaan og Tilbagelevering finder ikke Sted i den sidste Time; Læsestuerne

ere aabne hele Tiden. 2. Foruden Universitetets Lærere og de akade-

miske Borgere, for hvem Bibliotheket nærmest er bestemt, kunne, som hidtil,

ogsaa andre Videnskabsdyrkere og alle, der søge Kundskaber benytte Bi-

bliotheket. Skoledisciple og lignende ganske unge Mennesker have ikke

Adgang. Til udenbyes boende sker intet Udlaan uden Bibliothekarens Til-

ladelse. De maa altid her paa Stedet have en paalidelig Mand, der besørger

Afhentningen og Afleveringen. 3. Studenter og Kandidater, som opholde

sig ved Universitetet eller den polytekniske Læreanstalt, saa vel som ube-

kjendte Laanere af andre Stænder, maa, førend de kunne erholde Bøger til

Laans, afgive et Sikkerhedsbevis fra en eller anden vederhæftig Mand. Her-

fra undtages Alumnerne paa Regensen, Borcks, Elers og Valkendorfs Kol-

legier, som, saa længe de ere Alumner paa en af disse Stiftelser, ingen

videre Sikkerhed behøve at stille. 4. De Bøger, som nogen begjærer til

Laans eller til Eftersyn, hentes ved en af Bibliothekets Embedsmænd ind i

Udlaansværelset eller Læsestuen. I selve Bibliothekssalen maa ingen uved-

kommende opholde sig. Hvis nogen ønsker at se Bibliotheket, forevises det

ved en af dets Embedsmænd, for saa vidt der er Lejlighed. 5. For en-

hver Bog, som udlaanes, udsteder og afleverer Laaneren et enkelt Bevis, saa-

ledes at paa en Bevisseddel ikke anføres flere end et Værk. Fremdeles

angives Bogens Trykkeaar og Format samt, ved større Værker, Bindtallet.

Endelig skal hver Seddel være forsynet med Datum og med Laanerens

Adresse. Bopælsforandring maa anmeldes paa Bibliotheket. G. Ingen er

berettiget til at beholde de laante Bøger længer end en Maaned; ej heller

maa nogen have for mange af Bibliothekets Bøger paa en Gang. En For-

længelse af Laanetiden kan dog efter Omstændighederne tillades , hvis ingen

anden imidlertid har begjæret den samme Bog. 7. De Bøger, som nogen

beholder over en Maaned uden at have faaet Forlængelse, indkræves ved

Bibliotheksbuddet, som derfor af vedkommende Laaner erholder 8 Skilling

*) Lindes Medd. f. 1857-63 S. G58.

**) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 533-35.
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Rigsmont til Godtgjørelse for hvor Gang, han sendes i et saadant Ærinde. Okt. 28.

8. Enhver Laaner er i alle Maader ansvarlig for de Bøger, han har til

Laans. Ingen maa ved tilskrevne Bemærkninger eller Indstregninger til-

smudse Bøgerne. Bringes en Bog beskadiget tilbage, beholdes den paa

Bibliotheket, indtil et nyt Exemplar er anskaffet; da faar Laaneren det be-

skadigede Exemplar tilbage som sin Ejendom, hvorimod han ufortøvet bør

erstatte de derved voldte Omkostninger. 9. I Læsestuerne iagttages Stilhed.

Til de læsendes Bekvemmelighed forefindes der en lille Samling af de al-

mindeligste literære Hjælpemidler. Hvad deraf benyttes, ligesom hvad der

ellers bringes til Afbenyttelse, afleveres til den, der har udleveret det.

10. Bibliothekskatalogerne kunne ikke være til Publikums Brug i Alminde-

lighed. Skulde det imidlertid en eller anden Gang være nogen magtpaa-

liggende at benytte dem, vil Tilladelse dertil kunne erholdes. 11. Fra

Udlaan undtages i Almindelighed: a) Manuskripterne (med de Arnemag-

næanske forholdes efter samme Legats Fundation), b) kostbare Kobberværker,

Pragtudgaver, Kort og sjældne Bøger, samt overhovedet saadanne Bøger, hvis

Tab vanskelig kan erstattes, c) Ordbøger og andre Lexika, samt literære

Repertorier, hvilke alle maa benyttes i Læsestuen, d) Skolebøger, endelig

e) alle Slags blot underholdende Bøger eller saakaldet Morskabslæsning.

12. En Gang om Aaret, i Regelen umiddelbart før Julen, maa — efter

forudgaaende Bekjendtgjørelse i Kjøbenhavns Adresseavis og i Berlingske

Tidende — alle de udlaante Bøger uden Undtagelse tilbageleveres. Nye

Udlaan kunne derefter ikke forlanges, førend de ældre ere berigtigede.

(Univ. Arkiv.)

1862.

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Henlæggelse af Sorø Aka- Marts 10.

demis Gods-, Kasse- og Regnskabsvæsen under Universitetskvæsturen.*)

Efter at det Forslag til en Henlæggelse af Sorø Akademis Gods-,

Kasse- og Regnskabsvæsen under Universitetskvæsturen, i Forbindelse med
en Sammendragning af Forvalterposterne ved Universitets- og Kommunitets-

godset samt en Sammensmeltning af Universitets- og Kommunitetskontorerne,

hvilket d'Hrr. Rektor og Professorer i behagelig Skrivelse af 16. Sept. f. A.

i alt væsentligt have tiltraadt, har været optaget i Udkastet til Finansloven

for 1862—63, og af Rigsdagen er blevet billiget ved Finanslovens Vedtagelse,

har Ministeriet nu med Hensyn til de Personalforandringer, der ville følge

af denne Omordning, under Dags Dato underrettet Forvalter, Justitsraad Liebe

og Forvalter Langemann om, at de entledigcs fra 1. April d. A. at regne

med Vartpenge, hvis Størrelse nærmere vil være at bestemme, og Etatsraad

Lautrup om, at han, da Kassckontrolørposten ved Kommunitetet fra samme
Tid ophører, afgaar fra denne Tjeneste, men kan forblive staaende til

Assistance ved Universitetskvæsturen mod at beholde sin hidtil hafte

Lønning. Ministeriet har derhos ansat Universitetsforvalter, Kammcraad
Borgen i den nye Forvaltertjeneste i Kvæsturen fra 1. April d. A. at regne

med en Lønning af 1600 Rdl. og nedlagt allerunderdanigst Forestilling om

*) Lindes Medd. f. 1857-G3 S. GOD— 17.

Normer t Univ. 11. 44
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Marts 10. Universitets- og Kommunitetsforvalter, Kammerraad Becks Beskikkelse til

Bogholder og Forvalter i Sorø, med Forpligtelse til at overtage Forvalter-

forretningerne for Universitetet og Kommunitetet i Sorø og Præstø Amter

og paa Falster, medens de Forvalterne i disse Amter anbetroede Oppc-

borsler ville overgaa til den for Sorø Akademi ansatte Kasserer. Det er

derhos paalagt Kammeraad Borgen at stille en Kavtion af 3000 Rdl., og det

samme vil blive paalagt Kammerraad Beck. Med Hensyn til Antagelsen af

det underordnede Personale har Ministeriet efter Kvæstors Indstilling bifaldet,

at denne overlades de vedkommende Embedsmænd, til hvis Assistance disse

Betjente væsentlig ere bestemte,*) dog at Valget af Assistenten i Sorø, med

Hensyn til, at han er bemyndiget til i Bogholderens Fraværelse at fungere

som Kassekontrolor, approberes af Kvæstor, og at bemeldte Assistent ikke

kan afskediges uden Kvæstors Samtykke. Til Gjennem førelsen af hele Ord-

ningen har Ministeriet end videre under Dags Dato approberet et af Kvæstor

modtaget Forslag til de Forandringer i Forretningsgangen i Universitets-

kvæsturen, som i dette øjemed gjøres nødvendige.**) Hvad særlig angaar

den ny oprettede Forvalterpost ved Kvæsturen, skjønner Ministeriet ikke

rettere end, at den i Henseende til Besættelsesmaade bør sættes i Klasse

med Bogholder-, Kasserer- og Kassekontrolørposterne i Kvæsturen, og at som

Følge deraf den for de sidst nævnte Poster ved kgl. Resol. 11. Dec. 1838

foreskrevne Fremgangsmaade bliver ved indtræffende Vakance at iagttage,

hvorefter Konsistorium vil have at bringe tre i Forslag og Ministeriet af

disse tre vælge og antage den ene. For Kammeraad Borgens Vedkommende,

hvis Ansættelse i Forvalterposten i Kvæsturen hørte til en af de i Ministe-

riets Skrivelse af 8. Juli f. A. til Konsistorium berørte Forudsætninger for

den nu foretagne Omordning af Bestyrelsesforholdene, staar endnu tilbage at

meddele ham Bestalling i Tjenesten. Denne, der bliver at meddele af

Ministeriet, antager man at burde udfærdiges i samme Form som den under

19. Marts 1857 den nuværende Kassekontrolor i Kvæsturen meddelte Be-

stalling, af hvilken herhos følger en Afskrift, saaledes at Opsigelsesklausulen

bortfalder, og at der i den forbeholdes Kammerraad Borgen hans nuhavende

Ret til Pension efter Indtægterne i hans hidtil hafte Embede. Førend Be-

stallingen i Overensstemmelse hermed udfærdiges, har man ikke villet

forbigaa om disse Punkter at udbede sig Konsistoriums Erklæring, idet man
kun bemærker, at man i Frafaldelsen af Opsigelsesklausulen forventer at finde

Medhold fra Konsistoriums Side, og dette saa meget mere, som Udelukkelsen

af denne Klausul udtrykkelig i den af Konsistoriums juridiske Medlemmer

under 22. Septbr. 1857 afgivne og af Konsistorium tiltraadte Betænkning om
Kvæsturpersonalets Pensionsberettigelse hørte under de Punkter, der i Be-

tænkningen vare fremsatte under Forslaget til en Regulering af Pensions-

forholdet i det hele. (Univ. Arkiv.)

*) I Skrivelsen til Kvæstor, se neden for under s. D., hedder det, at Kvæstor an-

tager det til hans Assistance nærmest bestemte Personale, at Bogholderen an-

tager den ham tilstaaede Skriver, og Kassereren og Forvalteren i Forening den

dem vedkommende Skriver.

**) Se neden for under s. D. Skrivelsen til Kvæstor.
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Underv. Min. Skr. til Kvæstor om Foranstaltninger til Gjonnem- Marts 10.

fereisen af Henlæggelsen af Sorø Akademis Gods-, Kasse- og Regnskabs-

væsen under Universitetskvæsturen. *)

I denne Skrivelse meddeler Ministeriet, næst at approbere det neden for anførte

Forslag af Kvæstor til de Forandringer i Forretningsgangen i Kvæstoren , som ville være

en Folge af, at Soro Akademis Gods-, Kasse- og Regnskabsvæsen henlægges under samme,

Underretning om Personalforandringerne ved Soro Akademis saa vel som Universitetets og

Kommunitetets Administration, og udtaler sig om Besættelsen af de underordnede Poster

i Kvæsturen og ved Soro Akademis Kasse. Derefter hedder det:

Med Hensyn til Revisionen af Sorø Akademis Hovedregnskab bifalder

Ministeriet, at der forholdes paa samme Maade som med Kvæsturens øvrige

Regnskaber, saaledes at den befalede Afskrift af Hovedbogen til Brug ved

Revisionen bortfalder, og at Revisionen af Hovedbogen foretages i Kvæsturen,

hvorimod Kassebøgerne med Bilag og Afgiftsberegning afgives til Revisionen,

mod at de i fornødent Fald derfra kunne fordres udlaante af Kvæsturen.

Fremdeles vil Ministeriet herved have bestemt, at Hovedregnskabet for det g

lærde Skolevæsen fremtidig bliver at aflægge af Kvæsturen, og at der med

Revisionen af dette forholdes paa nys nævnte Maade. End videre bifaldes

det, at Fremlæggelse til Regnskabet af bekræftede Gjenparter af alle nye

Obligationer bortfalder, hvorimod Obligationerne in originali med tilhørende

Taxationsforretninger ville være at efterse af Revisor hos Kassereren , dog at

der til Lettelse for Revisor bliver ved Regnskabet at fremlægge en Speci-

fikation over alle de nye Obligationer, som maatte erhverves.

Det oven for omtalte, med Ministeriets Approbation under s. D. for-

synede Forslag lyder saaledes:

Forslag til de ved Sorø Akademis Gods-, Kasse- og Regnskabsvæsens

Henlæggelse under Universitetskvæsturen, Forvaltertjenesternes Sammendrag-

ning samt Universitets- og Kommunitetskontorernes Sammensmeltning be-

virkede Forandringer i den nuværende Forretningsgang.**)

Kvæstor overtager ved Siden af sine tidligere Forretninger alt, hvad

der har paahvilet den forrige Inspektør ved Sorø Akademi, alene med Und-

tagelse af de rent stedlige Forretninger, som, efter hvad neden for angives,

besørges af den i Sorø ansatte Forvalter og Bogholder. Ligeledes fører

Kvæstor Tilsynet med de Forretninger, som fremdeles skulle udføres i Sorø,

meddeler de der ansatte Embedsmænd, nemlig en Forvalter, som tillige er

Bogholder, og en Kasserer, alle deres Embeder vedkommende Ordrer og

foretager de fornødne Kasseundersøgelser hos Kassereren. Til Assistance

ved dette forøgede Arbejde og til Udførelsen af de Forretninger, som have

været udførte af den nu afgaaede Assistent ved Inspektoratet i Sorø, forøges

det ved Sekretariatet i Kvæsturen ansatte Personale fra en Assistent og en

Skriver til en Fuldmægtig, en Assistent og en Skriver. Fuldmægtigen,
som tillige er Arkivarius, skal udelukkende assistere ved den samlede Korre-

spondance, holde Arkivet i Ordon og føre Tilsyn med og, naar det er nød-

•) Lindes Medd. f. 1857-03 S. 609—17.
**) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 612-17 Note. Her meddeles kun, hvad der ved

kommer Konturerne i Kjøbenhavn.
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Marts 10. vendigt, deltage i Journalføringen. Ligeledes skal han efter Kvæstors

nærmere Bestemmelse vikariere under pludselige og korte Forfald for de

andre Embedsmænd i Kvæsturen. Endelig skal han, naar dette Hverv ikke

kan overtages af den afgaacde Kassekontrolor i Kommunitetskontoret, som

indtil videre forbliver til Assistance i Kvæsturen, besorge de Forvalteren i

Kjobenhavn paahvilende Expeditioner, naar han er fraværende paa Grund af

Kejser paa Godset. Assistenten skal efter Kvæstors nærmere Bestemmelse

fore Journalerne og deltage i Renskrivningen af Brevene og i at føre Kopi-

bogerno. Skriveren skal besørge Resten af Renskrivningen og Førelsen af

Kopibøgerne, dog saaledes, at han i sidst nævnte Henseende faar nogen Hjælp

af den Skriver, som ansættes hos Kassereren og Forvalteren, nemlig paa de

Tider af Aaret, da disse 2 Embedsmænd ikke have stadig Brug for en

Skriver. Kvæsturens Bogholder skal, foruden de ham allerede paa-

hvilende Forretninger, overtage Hovedregnskabet for Sorø Akademi med til-

hørende Legater og Stiftelser, hvilket Regnskab for Fremtiden skal føres

aldeles efter samme Regler, som følges med Hensyn til Universitetets Hoved-

regnskab, dog saaledes, at de Skolen og Opdragelsesanstalten i Sorø ved-

kommende Indtægter og Udgifter, hvorfor der, efter hvad neden for bestemmes,

skal fores et Specialregnskab i Sorø, ikke skulle specificeres i Hovedregn-

skabet, men summarisk dertil overføres paa samme Maade, som Seminariernes

Indtægter og Udgifter nu fra Specialregnskaberne overføres til Hovedregn-

skabet, i hvilken Anledning fornævnte Specialregnskab skal fremlægges

ved Akademiets Hovedregnskab, der saaledes skal indeholde en samlet

Oversigt over alle Akademiets Indtægter og Udgifter. Fra den Tid,

Akademiets Hovedregnskab føres i Kvæsturen, bortfalder Depositokassens

Regnskab og Akademiets Forskudskonto i den almindelige Skolefonds Hoved-

bog, idet alle hidtil deri optagne Indtægter og Udgifter for Fremtiden op-

tages direkte i Hovedregnskabet. Ligeledes skal Bogholderen for Fremtiden,

i Stedet for det nuværende Regnskab for den almindelige Skolefond, aflægge

et samlet Regnskab for det hele lærde Skolevæsen, ved paa den anførte

Maade deri at optage de i Skolernes Specialregnskaber anførte Indtægter og

Udgifter. Da de nuværende Forvalterregnskaber for Universitetet og Kom-
munitetet for Fremtiden bortfalde, skulle de deri optagne Indtægter og Ud-

gifter herefter optages direkte i Hovedregnskaberne, som derfor blive at til-

føje de dertil fornødne Konti. Til Assistance ved disse forøgede Arbejder,

og ved Udfærdigelsen af alle dermed forbundne Gageanvisninger og andre

Fortegnelser m. v. skal Bogholderen, i Stedet for, at han nu har en Skriver

fælles med Kassereren, for Fremtiden have en Skriver til udelukkende Af-

benyttelse, ligesom han ogsaa skal være berettiget til at anvende c. 100 Rdl.

aarlig til Betaling af Extraskriveri , som betales efter Regninger, attesterede

af Bogholderen og anviste af Kvæstor. Bogholderen skal fremdeles meddele

Kvæstor alle de til Brug ved Korrespondancen eller Kasseundersøgelser nød-

vendige Oplysninger og Erklæringer , i hvilken Anledning han , uagtet han

ikke har med de løbende Expeditioner at gjøre, dog skal være pligtig i

Almindelighed at være tilstede paa Kontoret i den sædvanlige daglige

Kontortid, og i øvrigt naar Kvæstor finder det nødvendigt. Kassereren
overtager samtlige Sorø Akademi vedkommende Kasseforretninger, for saa
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vidt Ind- og Udtællingerne forcgaa i Kjabenhavn, i hvilken Anledning ban Marts 10.

ferer en særskilt Kassebog for Sorø Akademi, i Stedet for den nuværende

Kassebog for Dopositokassen. I bemeldte Kassebog blive ligeledes, efter de

ved hver Uges Udgang modtagne Afregninger fra Kontoret i Sorø, at speci-

ficere alle der besørgede Ind- og Udbetalinger, som ikke skulle optages i det

i Sorø forte Specialregnskab for Skolen og Opdragelsesanstalten, men overgaa

direkte til Hovedregnskabet, og derfor i Sorø kun ere behandlede som Ind-

og Udtællinger for Kvæsturen. Dog er det ikke nødvendigt at specificere

hver enkelt Indbetaling af Arvefæsteafgifter eller Tiender; men disse 2 Ind-

tægter kunne overføres summarisk hver Uge, efter de dertil i bemeldte Af-

regninger anlagte særskilte Rubriker. Ligesom Kassereren udfylder alle Gage-

kvitteringer til de nu under Kvæsturen henhørende Kasser og deri fradrager

de befalede Indeholdelser, saaledes skal han ogsaa paa samme Maadc udfylde

alle Gagekvitteringer til Sorø Akademi, og derefter, for saa vidt Ud-

betalingerne skulle ske i Sorø, forinden Forfaldsdagene sende Kvitterings-

blanketterne til Kontoret i Sorø, hvor Beløbet da bliver at udbetale og be-

handle som Udlæg for Kvæsturen, der refunderes ved de ugentlige Afregninger.

Han skal fremdeles opbevare alle Stiftelsernes Aktiver, og som en Følge

deraf ogsaa alle Sorø Akademis Obligationer; men han fritages for at føre

Obligationsbogen og affatte de til Regnskaberne fornødne Aktivfortegnelser,

hvilket Arbejde overtages af Kassekontroløren, som derfor ogsaa skal ud-

fylde Rentekvitteringerne og levere dem til Kassereren for hver enkelt

Debitor, der melder sig for at betale Renter i Kvæsturen, hvorefter

Kvitteringerne, naar de ere betalte og underskrevne af Kassereren, af ham
tilbageleveres Kassekontroløren til Notering og Udlevering til vedkommende.

For de kongelige og offentlige Aktivers Vedkommende besørger Kassereren

Renter og Udbytte hævet i vedkommende Kasser, i Følge de af Kontroløren

efter Obligationsbøgerne forinden hver Termins Begyndelse affattede For-

tegnelser. I Stedet for den Skriver, Kassereren hidtil har haft fælles med

Bogholderen, faar han herefter en Skriver fælles med Forvalteren i Kvæsturen.

Kassekontroløren i Universitetskontoret overtager tillige Kassekontrolen

for Kommunitetet og Sorø Akademi, saaledes at han bliver Kassekontrolør

for samtlige under Kvæsturen henhørende Kasser. Derimod fritages han for

det ham hidtil paahvilende Arbejde vedkommende Universitetets Jordebogs-

væsen, nemlig for at berigtige Jordebøgerne, paategnc Arvcfæsteskjoderne,

affatte Afgiftsberegningerne, udfylde Kvitteringerne for Afgifterne og afskrive

de betalte Belob i Afgiftsberegningerne, hvilke Arbejder overtages af den i

Kvæsturen ansatte Forvalter; men da det er af Vigtighed, at Afgifternes

Udregning til Penge foregaar saa hurtig som muligt efter at Kapitclstaxten

Bi sat, og for at Forvalteren strax kan udregne Afgifterne til Sorø Akademi,

og derover tilstille Kontoret i Sorø Fortegnelser, skal Kassekontroløren dog

være pligtig at deltage i bemeldte Udregning ved at udregne Universitetets

Tiendeafgifter, ligesom han ogsaa, naar Forvalteren skal udregne samtlige

Afgifter til Kommunitetet, ligeledes bor overtage Udregningen af Universitetets

Landgilde. Udfyldelsen af alle Kvitteringerne og Afskrivningen i Afgifts-

beregningen besørges derimod udelukkende af Forvalteren, saaledes at Kasse-

kontroløren først modtager Kvitteringerne til Notering og Udlevering til
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Marts 10. vedkommende, efter at de af Kassereren ere underskrevne. Kassekontroleren

skal tillige overtage, som en Del af den ham vedkommende Kontrol, Forelsen

af Kvæsturens Obligationsbog samt Udfyldelsen af Kvitteringerne for alle de

Kenter, som betales i Kjobenbavn, og Udfærdigelsen af Fortegnelserne over

de Kenter og Afdrag, som skulle modtages i Sorø og behandles som Inkas-

sation for Kvæsturen. Alle tilkommende Obligationer modtages af Kon-

troløren for at indfores i Obligationsbogen, og leveres derefter til Kassereren

til Opbevaring mod hans Kvittering i Obligationsbogen, der saaledes skal

indeholde Bevis for, hvilke Obligationer Kassereren' har i Forvaring. Over de

Obligationer, som udtages, forer derimod Kassereren en Bog, hvori han lader

vedkom mendo kvittere for Modtagelsen, hvilken Kvittering derefter forevises

Kontroloren til Notering i Obligationsbogen. Efter Obligationsbogen for-

fatter Kontroløren forinden hver Termins Begyndelse Fortegnelser over de

kongelige og offentlige Obligationer og Aktier, hvoraf der skal hæves Kente

eller Udbytte, hvilke Fortegnelser leveres Kassereren, for at han derefter kan

hæve Belobene. Som en Folge af, at Kontroløren forer Obligationsbogen,

skal han ogsaa derefter affatte de til Indsendelse med Regnskaberne befalede

Aktivfortegnelser, dog saaledes, at Renskrivningen deraf fremdeles besørges af

Kassererens Skriver. Ligeledes skal han efter hver Termins Udløb meddele

Kvæstor de hidtil af Kassereren forfattede Restancelister over Renterne.

Med Hensyn til Kassekontrolen forholdes aldeles paa samme Maade som

hidtil, nemlig at Kontroløren noterer alle Ind- og Udbetalinger, saa snart de

ere passerede Kassen, reviderer alle indkomne Regninger, paaser, at de

kunne bæres af de paagjældende Konti, og forsyner dem derefter med An-

visningspaategning, som forelægges Kvæstor til Underskrift, dog uden at

Kontrolørens Ansvar for Regningernes og Anvisningernes Rigtighed derved

bortfalder. De Ind- og Udbetalinger, som passere i Sorø uden at optages i

Specialregnskaberne, og derfor behandles som Inkassationer eller Udtællinger

for Kvæsturen, skal Kontroløren specificere i Kassebøgerne efter de ugentlige

Afregninger fra Kontoret i Sorø, dog saaledes, at Arvefæsteafgifterne og

Tienderne, som opføres i særlige Rubriker i Afregningerne, kunne overføres

summarisk i Kontrakassebøgerne. De ved bemeldte Afregninger fremlagte

Udgiftsbilag skal Kontroløren foranstalte anviste og henforte til de paa-

gjældende Budgetskonti, førend de afgives til Kassereren som Bilag ved

Kassebøgerne. Oftnævnte Afregninger, som blive at fremlægge ved Kontra-

kassebøgerne, skulle forinden forevises Forvalteren , som da afskriver de ind-

komne Jordebogsindtægter i Afgiftsberegningerne og derom meddeler Afreg-

ningerne Paategning. De i Kvæsturen udfærdigede Anvisninger, som derefter

skulle udbetales i Sorø, besørger Kassekontroløren afsendte til Kontoret i

Sorø. Ligeledes skal Kontroløren overtage den hidtil af Bogholderen be-

sørgede Notering af alle til Kvæsturen ankomne Pengebreve. Naar der

meddeles Kvitteringer for de efter de ugentlige Afregninger fra Kontoret i

Sorø indbetalte Beløb, skal Kontroløren være pligtig at gjore Forvalteren i

Sorø opmærksom paa, naar enkelte af de Konti, hvis Udgifter han paa eget

Ansvar er berettiget til at lade afholde paa forventet Anvisning, allerede

ere saaledes belastede, at der kan befrygtes Overskridelser, ligesom han ogsaa

skal underrette Bogholderen i Sorø om de Udgifter paa bemeldte Konti, som
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passere direkte i Kvæsluren. Forvalteren i Kvæstoren overtager de af de Marts 10.

særskilte Forvaltere i Kjøbenhavns, Frederiksborg og Holbæk Amter hidtil ud-

førte Forretninger, ligesom han ogsaa overtager de de nuværende 2 Kassekon-

trolorer i Kvæsturen og Bogholderen i Sorø hidtil paahvilende Forretninger,

vedkommende saa vel Universitetets som Kommunitetets og Sorø Akademis

Jordebogsvæsen, nemlig Berigtigelsen af samtlige Jordebøger, Affattelsen af

Afgiftsberegningerne, Udfyldelsen af Kvitteringer for de Jordebogsindtægter,

som betales i Kvæsturen, og disse Indbetalingers Afskrivning i Afgifts-

beregningerne, dog saaledes, at der, efter hvad oven for er anført, i hvert

Aars Februar Maaned ydes ham nogen Assistance ved Kornafgifternes Ud-

regning til Penge, dels af Kassekontroløren og dels af den nuværende Kasse-

kontrolør ved Kommunitetet, saa længe han forbliver til Assistance i Kvæsturen,

i hvilken Anledning de Embedsmænd, som saaledes foretage Udregningen,

og altsaa bør staa til Ansvar for sammes Rigtighed, bor underskrive de paa-

gjældende Afgiftsberegninger. De til Bekj endtgj øreise for samtlige Afgifts-

ydere og Efterretning ved Opkrævningen i Sorø fornødne specificerede For-

tegnelser over Afgifterne forfattes af Forvalteren og tilstilles af ham

Kontoret i Sorø, for saa vidt angaar hele Sorø Akademis Gods og Univer-

sitetets og Kommunitetets Godser i Sorø og Præstø Amter samt paa Falster,

hvorimod han selv gjennem Bondefogderne eller paa anden hensigtsmæssig

Maade besørger samtlige Tilsigelser til Afgiftsydere i Kjøbenhavns, Frederiks-

borg og Holbæk Amter. Forvalteren paategner samtlige til Kvæsturens

Paategning indsendte Arvefæsteskjøder, ligesom han ogsaa udregner Rekogni-

tionerne og udfylder Kassererens Kvitteringer derfor paa Skjøderne, hvorefter

Indbetalingerne blive at notere af Kontroløren. For saa vidt Afgifterne ind-

betales direkte til Kvæsturen, skulle Yderne først melde sig hos Forvalteren,

som udfylder Kvitteringerne og leverer dem til Kassereren, af hvem de efter

Indbetalingen afgives til Kontroløren for at noteres og afleveres til ved-

kommende. Ved hver Kontordags Udløb skal Forvalteren afskrive de saaledes

betalte Afgifter i Afgiftsberegningen. For saa vidt Afgifterne betales i Sorø

og derfor opføres i de ugentlige Afregninger med Kvæsturen, skulle disse

Afregninger af Kontroløren leveres Forvalteren, som da i Afgiftsberegningerne

afskriver de betalte Afgifter, og derefter tilbageleverer Afregningerne, for-

synede med Paategning om, at Afgifterne af ham ere afskrevne. Som den,

der udfører alle Forvalterforretninger i Kjøbenhavns, Frederiksborg og Hol-

bæk Amter skal han til forskjellige nærmere af Kvæstor bestemte Tider,

dels om Foraaret og dels i Oktober Maaned under Opkrævningen af det da

forfaldne Afdrag paa Landgilden, efter foregaaende Bekjendtgj oreise møde
paa forskjellige Steder i bemeldte Amter for at modtage Afgifterne, som han

derefter strax afskriver i Afgiftsberegningen, og afleverer til Kassereren med
specificerede Fortegnelser, der behandles paa samme Maade som fornævnte

ugentlige Afregninger med Kontoret i Sorø. Ligeledes bør han efter Kvæ-
stors nærmere Bestemmelse foretage andre nødvendige Rejser paa Godset og

i øvrigt udføre alle de Forretninger vedkommende Godset, som Kvæstor

maatte paalægge ham. Naar han saaledes er fraværende fra Kvæsturen, be-

-'>r^ps hans Forretninger der af den nuværende Kassekontrolor ved Kommu-
nitetet, saa længe han forbliver til Assistance i Kvæsturen, og senen 1

, af
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Marts 10. Kvæstors Fuldmægtig. De med Rejserne nødvendig forbundne Udgifter,

hvorunder 3 Rdl. daglig i Diæter, godtgjøres ham efter Regning af de dertil

bevilgede 300 Rdl. aarlig. Inden medio Maj og Slutningen af Oktober eller

til enhver anden Tid, der senere bliver bestemt, skal Forvalteren tilstille

Kvæstor specificerede Fortegnelser over udestaaende Jordebogsindtægter, for

at den til Indfordringen fornødne Udpantning eller Søgsmaal i Følge Kvæ-

stors Ordre kan foranstaltes for Sorø og Præstø Amters samt Falsters Ved-

kommende af Forvalteren i Sorø, og i de andre Amter af den i Kvæsturen

ansatte Forvalter, som udfærdiger Udpantnings Rekvisitionerne og Klagerne

til Forligskommissionerne samt møder i vedkommende Forligskommissioner

og Retter i de til Restancernes Indfordring anlagte Sager. De nuværende

Forvalterregnskaber bortfalde for Fremtiden og optages direkte i Hovedregn-

skaberne; men Forvalterne skulle desuagtet besørge alle dertil fornødne Be-

regninger og Attester og indhente Oplysninger fra Amtstuerne om Skatternes

Beløb m. v. Forvalteren skal være tilstede i Kvæsturen i den daglige

Kontortid, ligesom han ogsaa skal være pligtig at være paa Kontoret om
Eftermiddagen , naar de ham overdragne Forretninger gjøre det nødvendigt

eller ønskeligt. Til Assistance ved Renskrivning og navnlig ved Udfærdigelsen

af Opkrævningslisterne skal han være berettiget til at benytte den hos ham

og Kassereren ansatte Skriver, som dog, for saa vidt hans hele Tid ikke er

nødvendig til Assistance for bemeldte 2 Embedsmænd, tillige bør deltage i

at føre Kvæsturens Kopibøger. End videre overtager den nuværende Kasse-

kontrolør ved Kommunitetet, saa længe han forbliver til Assistance i Kvæ-

sturen, den daglige Berigtigelse af Kommunitetets Gods- og Tiende-Jorde-

bøger ; men fra den Tid bemeldte Assistance ophører , overtager Forvalteren dette

Arbejde. Den nuværende Kassekonti* o lør ved Kommunitetet skal, saa

længe han forbliver til Assistance i Kvæsturen, besørge den daglige Be-

rigtigelse af Kommunitetets Gods- og Tiende- Jordebøger, og i Februar

Maaned for Kommunitetets Vedkommende udregne Kornafgifternes Penge-

beløb. Desuden skal han i Forvalterens Fraværelse paa Embedsrejser be-

sørge hans løbende Forretninger i Kvæsturen, ligesom han vedbliver det ham

overdragne Tilsyn paa Regensen.
(Kvæsturens Arkiv.)

Juni 17. Kgl. Resol., hvorved Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet

bemyndiges til, uden for de for Udlaan af offentlige Stiftelsers Midler gjæl-

dende Forskrifter, af de under samme hørende Stiftelser med separate

Fonds, deres Midler at bevilge Udlaan til Kommuner, Kirker og kongelige

Embeder, naar den tilbudne Sikkerhed af Ministeriet i hvert enkelt givet

Tilfælde skjønnes at være fuldkommen betryggende for den udlaante Sums

Forrentning og Tilbagebetaling *).

(Univ. Arkiv).

Juni 18. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved meddeles, at Mini-

steriet i Henhold til Konsistoriums Betænkning over det af Bestyrelsen for

*) Lindes Medd. f. 1857 -G3 S. 639-45.
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den polytekniske Læreanstalt i Forening med Universitetets Kvæstor udar- Juni 18.

hej dede Forslag til en Omordning af Forholdet mellem Læreanstalten og

Universitetet, saaledes at Mellemregningen mellem disse Instituter kunde

bortfalde, Dags Dato har anmodet Kvæstor om ganske i Overensstemmelse

med samme at affatte Budgetudkastene for Finansaarcne 1803—G4 for poly-

teknisk Læreanstalt og Universitetet *).

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, at Ministeriet, i Lighed med, Jnli 14.

hvad der i dets Skrivelse af 22. Nov. 1851 er udtalt med Hensyn til dem,

som fra slesvigske Skoler komme med Modenhedsbevis til Kjøbenhavns

Universitet, med Konsistorium er enigt i, at der efter de stedfindende For-

hold ikke er nogen Grund til ikke at tillade, at de studerende, som komme
til Kjøbenhavns Universitet, forsynede med Modenhedsbevis fra et Institut i

Holsten, som staar i Klasse med de lærde Skoler i Hertugdømmet Slesvig,

blive immatrikulerede ved Kjøbenhavns Universitet, ligesom de fra Konge-

rigets og de slesvigske lærde Skoler dimitterede, altsaa med samme Adgang

som disse til at tage Examina og navnlig Embedsexamen ved dette og der

at søge Stipendier og Beneficier.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved udtales, at saa længe Avg. lf>.

Konsistorium fastholder sine i Skrivelse af 19. Maj 18G2 ytrede Anskuelser,

skal Ministeriet ikke undlade lige over for Universitetets og Kommunitetets

Midler at gjore en varsom og begrænset Anvendelse af den samme ved kgi.

Besol. af 17. Juni s. A. givne Bemyndigelse **).

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Indlem- Avg. 21.

melscn af den polytekniske Læreanstalts Bogsamling i Universitetsbibliotheket

foretages i Overensstemmelse med det med Konsistoriums Skrivelse modtagne,

;ii Tniversitetsbibliothekar, Professor Thorsen og Professorerne Holten ogWilkens

i Forening udarbejdede, herhos i Afskrift tilbagcfølgende Forslag, saaledes

som dette er tiltraadt af den polytekniske Læreanstalts Bestyrelse og derpaa

af Konsistorium ***). Overensstemmende med Forslaget er Ministeriet sindet

*) I det omhandlede Forslag hedder det: Den fysiske Samling er fælles for Uni-

versitetet og Læreanstalten; men da det dog vil være umuligt at sige, hvilken

Del deraf der tilhorer hver Stiftelse, tro vi, at dette Fællesskab bor ophæves

derved, at Læreanstalten, som har mest Brug af Samlingen, og i hvis Lokale

den opbevares, hor overtage hele Samlingen ved at udrede alle dermed for-

bundne Udgifter, dog saaledes, at der forbeholdes de studerende ved Universitetet

Adgang til Samlingen paa sædvanlige Vilkaar. Desuden bor der formentlig,

for ikke at bortgive Universitetets Ejendom, reserveres Universitetets Bet til en

forholdsmæssig Del af Samlingen for det usandsynlige Tilfælde, at Samlingen

ophæves, eller adskilles fra Læreanstalten. Lindes Medd. f. 18.r)7— G3 S. 637—89.
**) Se kgl. Resol. 17. Juni 18G2. Lindes Medd. f. 18f>7-(i3 S. (539-48.

**) Dette Forslag, der er dateret d. 30. April 1862, lyder saaledes: Kfter at del er

bestemt, at den polytekniske Læreanstalts bogsamling skal indlemmes i Univer-

sitetsbibliotheket, er 'lit blevet paalagt os (for medundertegnede Thorsens Ved-

Nonner f. Univ. 1 1. 45
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Avg. 21. fremtidig at optage samme Beløb som hidtil under den polytekniske Lære-

anstalts Budget til Vedligeholdelse og Forøgelse af Læreanstaltens, i Univer-

sitetsbibliotheket indlemmede Bogsamling.
(Univ. Arkiv.)

Sept. 3. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Tilsynet

med og Vedligeholdelsen af samtlige til Observatoriet hørende Instrumenter

fra 1. Okt. 18G2 overdrages til Mekanikus Junger mod en aarlig Godtgjorelse

af 300 Rdl., der udredes af den paa Universitetets Budget bevilgede samlede

Lønningssum *).

(Univ. Arkiv.)

kommende ved Konsistoriums Skrivelser af 25. Jan. og 15. Febr. d. A.) at af-

give Beretning om Sagens Ordning. Dette tillade vi os herved at gjore.

1. Indlemmelsen antages med Hensyn til Tiden bedst og hensigtsmæssigst

at burde foretages saaledes, at den væsentlig er tilendebragt ved det nye akade-

miske Aars Begyndelse. Naar de nodvendige endelige Bestemmelser ere tagne

omtrent ved Sommerferien, vil Flytningen og Indretningen kunne ske efter Bi-

bliotheksferiens Udløb, d. e. sidst i Juli, og i Hovedsagen i det mindste være

færdig sidst i Avgust. Med Hensyn til Indlemmelsesmaaden, da er det

en Selvfølge, at Universitetsbibliotheket tager ikke blot alt, hvad det ikke har,

og at ringere Exemplarer ombyttes med bedre, naar de forefindes, men ogsaa at

der beholdes 2 Exemplarer i saadanne Tilfælde, hvor de formenes paa Grund af

Brugen eller ellers at kunne behøves; et Antal Doubletter vil da alligevel frem-

komme, men om dem er det formentlig unødvendigt at tage nogen Bestemmelse

nu, lige saa lidt som om dem Bibliotheket tidligere har. Særlig maa vi hen-

lede Opmærksomheden paa, at et særegent Forhold finder Sted ved en Del af

den polytekniske Bogsamling, hvilket nu endelig maa bringes paa det rene.

Der er nemlig en Del af Samlingen, som Anstalten ikke ejer, men som kun

henstaar der som et Slags Depositum, sorterende egentlig under Indenrigs-

ministeriet. Det betragtes som en Selvfølge, at dette Forhold klart og bestemt

hæves, for at Indlemmelsen kan ske med den nødvendige Frihed og blive i alle

Henseender virkelig. Med Hensyn til Afbenyttelsen, da behoves ingen som

helst Foranstaltning til bedste for de polytekniske studerende eller andre, efter-

som det nu er fastsat i Reglementet for Universitetsbibliotheket udtrykkelig, at

det er tilgængeligt for alle, som søge Kundskaber. 2. Hvad angaar det Be-

løb, der paa Læreanstaltens Budget henlægges til Anskaffelse af Bøger for den

polytekniske Anstalts videnskabelige Behov, da have vi ikke den mindste Tvivl

om, at dette bør være det samme som hidtil. Det polytekniske er et Fag,

hvori Fornødenhederne ikke mindst ere stigende. Ved at være budgetteret som

Læreanstaltens, vil Beløbet kunne holdes afsondret baade for Anskaffelsens og

Indbindingens Vedkommende og ikke være udsat for nogen som helst Sammen-

blanding. For det løbende Finansaar vil det være Anstaltens Bibliothekar, som

maa paategne Regninger og anvise Betalingen af Udgifterne ; fra Nytaar ville

Tidsskrifter o. s. v. gaa over til Universitetsbibliotheket og efterhaanden ad-

skilligt, og fra 31. Marts alt. 3. En Medvirkning fra Anstaltens Bestyrelse

ved Boganskaffelserne ligger i Sagens Natur. Fra Universitetsbibliothekets Side

vil man ikke kunne undvære Raad og Vejledning i den Henseende, og man vil

være aldeles beredvillig til at anskaffe alt, hvad Bestyrelsen ønsker eller fore-

slaar, saa vidt Midlerne strække til, Bestemte formelle Vedtægter anses ikke

fornodne; saadanne vilde endog snarere være til Skade end til Gavn efter de

Erfaringer, som paa anden Maade ere gjorte. Samtidig hermed er et ligelydende

Exemplar af dette Forslag indgivet til Læreanstaltens Bestyrelse. Lindes Medd.

f. 1857-63 S. 532—33. (Univ. Arkiv.)

*) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 563.
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Concl. fac. jur. , hvorved det antages — i Anledning af Spørga- Sept. 27.

maalet om Udstedelse af et Testimonium for N. N., der, da han paa ny ind-

stillede sig til den praktiske Frove for ustuderede, blev rejiceret — at den

for en Gang bestaaet Examen erhvervede Karakter har Gyldighed, selv om
paagjældende paa ny indstiller sig til Examen og ikke opnaar et gunstigere

Resultat.

(Bets- og statsv. Fak. Arkiv.)

Skrivelse fra Grev Moltke Bregentved til Ministeriet for Kirke- og Okt. 27.

Undervisningsvæsenet om Universitetets mineralogiske og zoologiske Sam-

lingers Forhold til de grevelig Moltkeske Legater *).

I Skrivelse af 11. Okt. 18G2 underrettede Ministeriet Grev Moltke Bregentved om,

at der var forelagt Rigsdagen et Lovudkast om det kgl. naturhistoriske Museums Overgang

til Universitetet og anmodede ham om at meddele de Bemærkninger desangaaende, som

han maatte rinde sig foranlediget til, i Betragtning af, at Universitetets mineralogiske og

zoologiske Samlinger ere knyttede til de grevelig Moltkeske Legater og bære Giverens

Navn. I Anledning heraf meddelte Grev Moltke under 27. s. M. Ministeriet,

at han i den ved Lovudkastet tilsigtede Foranstaltning maa erkjende

et Skridt, der formentlig vil virke heldig og frugtbringende paa Studiet af

de Videnskaber, til Gavn for hvilke Legaterne ere stiftede; han vil derfor

kun handle i Testators Aand ved for sit Vedkommende at billige og give

Samtykke til den paatænkte Forening, hvorhos han dog tillige udtaler det

-Ønske, at det Forslag maatte blive taget til Følge, som er fremsat i den

tilsendte Extrakt af en Betænkning af den til Drøftelse af den paatænkte

Forening i Aaret 1852 nedsatte Komite, og at navnlig den mineralogisk-

geognostiske Samling maa vedblive at fore Navn af det grevelig Moltkeske

mineralogiske Museum. For saa vidt Lovudkastet gaar ud paa en Forening

af flere Museer til et Museumskomplex, der dog ikke skal ophæve de enkelte

derunder indbefattede Museers Selvstændighed, fremhæver han, at det er en

Selvfølge, at de Moltkeske Legater ogsaa i Fremtiden kun kunne anvendes

til de to Museer, der staa i de Videnskabers Tjeneste, til hvis Tarv Legaterne

ere oprettede, altsaa til det eventuelle zoologiske og mineralogisk-geognostiskc

Museum. Endelig bemærker han, at hvis det i Tidens Lob skulde vise sig

ønskeligt at foretage mindre Forandringer med Hensyn til Anvendelsen af

Legaternes Kenter inden for de oven nævnte to Museer, maatte slige For-

slag til Forandring blive Gjenstand for Forhandling med den datidige Be-

sidder af Grevskabet Bregentved og hans Samtykke erhverves.

(Ministeriets Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium og Prof. Allen om, at Kenten Nov. 7.

af den ved det Kostgaardske Legats Fundats til Bopæl for Professor llost-

gardianus henlagte Kapital, 4486 Kdl. 30 Sk., bliver at udbetale Prof. Allen

fra hans Udnævnelsesdag som Professor Kostgardianus, med Halvdelen til

hver af de sædvanlige Kenteterminer, dog at han, ved saaledes at oppebære

Legatportionen, udelukkes fra senere at kunne opterc nogen af Universitetets

ordinære Huslejeportioner. **j (Univ. Arkiv.)

*) Lindes Medd. f. 1857-G3 S. 49.

**) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 170-71.
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Dec. 29. Lov om det kgl. naturhistoriske Museums Overgang til Kjøbenhavns

Universitet in. in.*)

Rigsdagen bar vedtaget og Kongen ved sit Samtykke stadfæstet følgende

Lov: § 1. Det kgl. naturhistoriske Museums Samlinger forenes, fra 1 April 1864

at regne, med Kjøbenhavns Universitets ligeartede naturhistoriske Samlinger,

saaledes at de danne et mineralogisk-geognostisk og et zoologisk Museum. Disse

Museers Hovedopgave skal være ved Hjælp af de Kræfter, der staa til deres

Kaadighed, at anlægge og udvikle saa vel almindelige videnskabelige Sam-

linger, som derfra adskilte Samlinger, der tjene til oplyse, saa fuldkommen

som muligt, Landets Naturforhold, og navnlig for Dyrerigets Vedkommende

fremstille saa vel Arterne som disses Udvikling. § 2. Det raineralogisk-

gcognostiske Museum bestyres af Professoren i Mineralogi og Geognosi.

Det zoologiske Museum bestyres af Professoren i Zoologi og Inspektorerne,

som til dette -Øjemed træde sammen i et Museumsraad. Konsistorium ud-

nævner et af Raadets Medlemmer til Formand. I speciel videnskabelig Hen-

seende bestyrer enhver selvstændig sin Afdeling af Museet. De, hvem det

er overdraget at holde Forelæsninger ved Universitetet over Zoologi eller en-

kelte af dens Afsnit, have uhindret Adgang til og Afbenyttelse af de for-

skjellige Afdelinger. Bestyrere og Inspektorer staa under Tilsyn af Konsi-

storium ved Universitetet og Overbestyrelse af Ministeriet for Kirke- og

Undervisningsvæsenet. § 3. For det kgl. naturhistoriske Museums og

Universitetets forenede zoologiske Samlinger opføres en Bygning paa den

Universitetet tilhørende Grund, til hvilket Arbejde der maa anvendes indtil

187,000 Rd., der udredes af Kommunitetet. Det kgl. naturhistoriske Museums

Gaard i Kjøbenhavn vil fra den Tid, Foreningen er fuldført, være at sælge

til Indtægt for Kommunitetet. § 4. Lønningerne for Museets Embeds-

mænd og øvrige Tjenestepersonale, hvilke helt overtages af Universitetet

ligeledes fra den Tid, da Foreningen er gaaet for sig, blive at fastsætte ved

den inden Udgangen af Finansaaret 1863—64 forestaaende Revision af

Lønningsloven af 12. Jan. 1858 for Universitetet m. fl. Stiftelser. § 5. Muse-

ernes Specialbudgetter tillige med Statskassens aarlige Tilskud til disse

bcstemmps ved Finansloven, første Gang ved Finansloven for Finansaaret

1864—65. Paa det zoologiske Museums Budget optages en særlig Konto

for den under den zoologiske Professor henlagte Studiesamling.

to (»o (Algr. Ussings Lovsaral.)

Jan. 12. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved det paalægges samme
— for at det kan blive Kvæsturens Bogholder muligt i rette Tid at af-

slutte vedkommende Hovedregnskaber — at indskærpe Bestyrerne for Univer-

sitetets videnskabelige Samlinger at holde dem Bestemmelserne i Ministeriets

Skrivelser af 15. Sept. 1849 og 24. Sept. 1855 efterrettelige, saa at Regn-

skaberne for Samlingerne afsluttes hvert Aars 23. April og Regnskabsover-

sigterne afgives til Kvæsturen inden d. 30. Juni s. A. (Univ. Arkiv.)

Febr. 17. Underv. Min. Skr. til Kvæstor om, at de to Skovfogedtjenester ved

Allindelille og Svalmstrup Skove sammendrages til en, saaledes at der til—

*) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 33-51.
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lægges Skovfogden i den samlede Tjeneste den Godtgjørelse af 37 Rdl. 37 Sk., Febr. 17.

som hidtil har været udredet for Tilsynet med begge Skove, foruden den

Skovfogden i Allindelille hidtil tilstaaede Brændselsudvisning samt afgiftsfri

Benyttelse af Skovfogedlodden.*)
(Kvæsturens Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at den Uni- Fel}r- iy -

versitetsportneren hidtil tillagte Godtgjørelse af 80 Rdl. for Renholdelse af

Avditorierne , Solennitetssalen og Konsistoriums Forsamlingssal fra næste

Finansaars Begyndelse forhaj es med 40 Rdl., saaledcs at det samlede Belob

120 Rdl. afholdes af Konto 10 b 1 » Skatter, Afgifter m. v.« og udbetales

med 40 Rdl. efter hver af de 3 Hovedrengøringer.
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor, hvorved fastsættes, at de ved Uni- Marts 16.

versitetskvæsturen værende overflødige Beholdninger for Fremtiden indsættes

til Forrentning i Privatbanken i Stedet for i Nationalbanken, og at der

overensstemmende med Kvæstors Forslag følges falgende Regler for For-

holdets Ordning:

1) at de paa Kontokurant i Nationalbanken indestaaende Belob derfra

uddrages, og at Kvæsturens kontante Beholdninger, for saa vidt de ikke erc

nødvendige til de lobende Udgifter, som fremdeles udtælles i Kvæsturen,

daglig indsættes til Forrentning i Privatbanken, dels som Indlaan paa An-

fordring og dels som Indlaan paa en Maaneds Opsigelse; 2) at det ved

Indbetalingen iagttages, at der paa Kontoen for Indlaan paa Anfordring

altid haves et Belob, som i Forbindelse med de løbende Indtægter er til-

strækkeligt til Afholdelsen af mindst en Maaneds Udgifter, og at der som

Indlaan paa en Maaneds Opsigelse derfor kun indbetales de Beløb, hvorom

det kan forudses, at de i længere Tid ikke ville komme til Anvendelse;

3) Indbetalingen besarges af Kvæsturens Kasserer, hvorimod Kvitteringerne

for Uddrag underskrives af Kvæstor og Kasserer i Forening; 4) Opsigelserne

af de paa en Maaneds Opsigelse indbetalte Belab udfærdiges af Kvæstor, som

skal fare den stadige Kontrol med, at de til Udgifterne fornadne Penge

altid haves til Disposition, og med at Kassereren ikke indesidder med starre

kontante Beholdninger end nødvendigt; og 5) alle Indbetalinger og Uddrag

af Banken saa vel som de ved Udbetalingerne modtagne Renter opfares paa

en særlig Konto i Universitetets Hovedbog , hvorfra den Kommunitetet og

Sora Akademi i Falge Ministeriets Skr. af 25. Avg. f. A. tilkommende

Andel af Renterne ved Aarets Udgang overføres til disse Stiftelser.

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved det bifaldes, at den til den filologisk-historiske Marts 20.

Embedsexamen harende praktiske Provo maa, uanset Bestemmelsen i kgl.

Resol. 6. Maj 1850, bekjendtgjort under 13. s. M., om en forandret Ind-

deling af det akademiske Aar (§ 4), afholdes til ubestemte Tider, naar

Kandidater dertil indstille sig, paa den Dag, som i Henhold til Adg. 2. Febr.

Lindes Medd. f. 1857-03 8. 640.
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Mults 20. 1849 angaaende do Prøver, som give Adgang til de overordnede Lærerposter

ved de lærde Skoler, § 14, hver Gang nærmere bestemmes af Examcns-

komiteens Formand i Forening med Metropolitanskolens Rektor.*)

(Univ. Arkiv.)

April 15. Indenr. Min. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet,

hvori udtales — i Anledning af en Forespørgsel fra det rets- og statsviden-

skabelige Fakultet, om L. 19. Febr. 1861 om Brugen af stemplet Papir

kunde antages at medføre nogen Forandring i den hidtil fulgte Brug, hvor-

efter det foreløbige Fakultets-Testimonium, som udstedes til enhver Kandidat,

der har underkastet sig Embedsexamen, udfærdiges paa ustemplet Papir —
at samme ikke skjønner rettere, end at den nævnte Lovs § 70, hvorefter

Testimonier eller Examensvidnesbyrd, der meddeles fra Universitetet, blive at

stemple til Taxt 48 Sk., indeholder en aldeles ubetinget Forskrift, der maa
komme til Anvendelse, uden Hensyn til, at det umiddelbart efter tilendebragt

Examen af vedkommende Fakultet udstedte Testimonium kun er foreløbigt og

bestemt til senere at indføres i det Testimonium publicum, som enhver

Kandidat, der ansættes i kgl. Embede, efter Univ. Fund. 7. Maj 1788

Kap. IV § 6 er forpligtet til at løse. Indenrigsministeriet antager derfor,

at saa vel det omspurgte Fakultets-Testimonium som det egentlige Testi-

monium publicum i Henhold til L. 19. Febr. 1861 § 70 blive at stemple

til Taxt 48 Sk.**) (Univ. Arkiv.)

Maj 12. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at der an-

stilles en praktisk Prøve i Kemi ved Magisterkonferenserne i Kemi og

Fysik; at denne Prøve ved Magisterkonferensen i Kemi indrettes saaledes,

at den større, til Besvarelse i 4 a 6 Uger bestemte Opgave kræver praktiske

Arbejder i Forbindelse med den skriftlige Besvarelse; at der i Erstatning

for Forbrug af Gas og Kul ved disse Laboratoriumsarbejder, til hvilke Kan-

didaten selv har at anskaffe de fornødne Reagenser, erlægges til Universitetets

kemiske Laboratorium 10 Edl. , hvoraf Laboratoriets Karl erholder 2 Rdl.;

at der for den praktisk Prøve i Kemi ved Konferensen i Fysik erlægges til

Laboratoriet 2 Edl., som Vederlag i det hele for Reagenser, Gas, Kul og

Opvartning, samt at disse Betalinger erlægges ved Siden af det almindelige,

ved Ministeriets Skrivelse af 3. Okt. 1850 fastsatte Gebyr 10 Rdl. ved

Magisterkonferens.***) (Univ. Arkiv.)

Juni 26. Underv. Min. Skr. til Konsistorium om, at det med Hensyn til

Besættelsen af den ledige Bogholderpost i Universitetskvæsturen uforandret

bor have sit Forblivende ved den i kgl. Resol. 11. Dcc. 1838 bifaldte Frem-

gangsmaade for Ansættelsen af de i Resolutionen omtalte Embedsmænd i

Kvæsturen.****) (Kvæsturens Arkiv.)

*) Lindes Medd. f. 1857-G3 S. 93-94.

**) Indholdet af denne Skrivelse er af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet

meddelt Konsistorium under 27. s. M. Lindes Medd. f. 1857—G3 S. 120-21.

***) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 94-95.
****) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 618-19.
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Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes følgende Juli 22.

Regler for Uddelingen af Kommunitetets Stipendier til polytekniske Exami-

nander:*)

1. Af det bevilgede Beløb oprettes 4 Stipendier, hvert paa 100 Rdl.

aarlig. 2. Adgang til disse Stipendier have polytekniske Examinander, der

ikke ere Studenter ved Kjøbenhavns Universitet, og som give Haab om at

blive en Vinding for Videnskaben. 3. Inden Udgangen af hvert Aars Juni

Maaned bekjendtgjøres det ved Opslag paa den polytekniske Læreanstalt, at

Ansøgninger om disse Stipendier for et Aar kunne indgives til Lærean-

staltens Bestyrelse inden Avgust Maaneds Udgang. 4. I Løbet af

September Maaned bortgiver Læreanstaltens Bestyrelse disse Stipendier, for

saa vidt der findes kvalificerede Ansøgere, og giver herefter Konsistorium

Underretning om, hvor mange Stipendier der ere uddelte og hvem de ere

tillagte, ligesom den meddeler Konsistorium, naar et tildelt Beløb af en eller

anden Grund ikke kommer til Udbetaling. 5. Stipendierne bortgives for et

Aar ad Gangen, og udbetales med Halvdelen i Oktober Maaned og Halvdelen

i Marts Maaned det følgende Aar. Den Stipendiat, som ved fortsat Flid har

gjort sig værdig dertil, kan efter derom indgiven Ansøgning vente Fornyelse for

et paafølgende Aar. Ordentligvis kan ingen oppebære Stipendiet i mere

end 2 Aar. 6. Det Beløb, som ikke bortgives paa den her angivne Maade,

tjener til Forøgelse af det til Gratialer paa Kommunitetes Budget be-

vilgede Beløb.
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet om, at Mini- Avg. 11.

steriet anser det for rigtigst, at der, ligesom hidtil, ved Fakultetet bliver

ansat en Professor til at docere saa vel Farmakologi som Medicina forensis,

dog med Forpligtelse for ham til at holde særskilte Forelæsninger for de

medicinske og farmacevtiske studerende.**)
(Lægev. Fak. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvori udtales, at Ministeriet Sept. 30.

paa Kommunitetets Budget for 18G4—65 vil optage en Sum af indtil

15000 Kdl. til en ny Bygning for Valkendorfs Kollegium, saaledes at kun

5000 Rdl. benyttes, saafremt det ved det fornødne Eftersyn af Bygningens

Tømmer- og Murværk maatte vise sig, at dette er i en saadan Tilstand,

at en Ombygning er unødvendig. I Betragtning af den nære Forbindelse, i

hvilken Kollegiets og Kommunitetets øjemed staa, finder Ministeriet det

rigtigst, at den fornødne Sum definitivt tilstaas af Kommunitetets Midler, og

at hvad der mulig i Tiden maatte tilfalde Kollegiet enten ved Legater eller

ved Salg af Grund, anvendes til Oprettelse af Stipendier for de i det mindste

foreløbig stipendieløse Pladser, som maatte blive indrettede ved en eventuel

Ombygning. Ministeriet anmoder derfor Konsistorium om at foranledige, at

der udarbejdes og tilstilles det de fornødne specificerede Tegninger med

Overslag, hvorhos det begjærer en Opgivelse al* de med Alumnernes midler-

*) Lindes Medd. t 18f>7-G:j S. f>87-88.

Lindes Medd. i". 1857-68 S. 136-44.
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Scpt 30. tidige Ophold uden for Kollegiet under Bygningsarbejdets Udførelse for-

bundne Udgifter.*) (Univ. Arkiv.)

Nov. 26. Underv. Min. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet om den

Docenten i normal Anatomi tilkommende Embedsbolig m. m.**)

I Skrivelse af 29. Okt. 1803 indstillede det lægevidenskabelige Fakultet til Mini-

steriet, at ligesom den praktiske Undervisning i Dissektion og Posten som Konservator

ved det anatomiske Museum vare overdragne Prof. anatomire Ibsen mod en særlig Godt-

gjorelse af 400 Rdl. aarlig samt Emolument af fri Bolig, de samme Forretninger nu

maatte overdrages til Lektoren i Anatomi, Dr. med. Schmidt mod et særligt Vederlag af

400 Edl. aarlig.

I denne Anledning har Ministeriet i Skrivelse af 26. Nov. s. A. ud-

talt, for det første, at det kun var ganske personlige Forhold, der ved Prof.

Ibsens Ansættelse i Lektorstilling for hans Vedkommende begrundede den

exccptionnelle Lønningsmaade, hvorefter der blev ham tillagt en særlig Gage

som Dissektionslærer, og dernæst, at de den Gang efter Fakultetets Ind-

stilling tagne Bestemmelser om Embedets Forretningskreds byggedes paa den

af Fakultetet udtrykkelig udtalte Forudsætning, at Embedet paa denne Maade

vilde komme til at omfatte hele den normale Anatomis Omraade tillige med

Bestyrelsen af herhen horende Afdeling af Museet, saaledes at — som Fa-

kultetet tilføjede — ved denne simple og hensigtsmæssige Ordning af For-

holdene den hidtil værende Konservatorpost eller rettere den Benævnelse,

hvorunder Læreren i praktisk Anatomi hidtil havde skjult sig, faldt aldeles

bort (jfr. Selmers Aarb. f. 184G Side 35—36.). Saaledes synes Fakultetet

ogsaa ligefrem at have opfattet Omfanget af Dr. Schmidts nuværende Em-
bede i Skrivelsen af 31. Maj 1863, i hvilken det indstillede ham til at kon-

stitueres paa et Aar som Docent i den normale Anatomi og at tilstaas

yngst Lektorgage samt Afbenyttelsen af Prof. Ibsens Beboelseslejlighed,

»der«, hedder det i Skrivelsen, »vil være nødvendig, for at han kan besørge

Vej ledningen af de studerende i praktisk Anatomi,« og fra denne For-

udsætning gik Ministeriet ud ved sin Forestilling om Dr. Schmidts Ud-

nævnelse i det ledige Embede, som blev bifaldet ved kgl. Resol. 29. April

1863. Saa meget mindre kan Ministeriet derfor nu forklare sig, hvorledes

Fakultetet har kunnet begrunde den fremkomne ny Indstilling paa en Be-

tragtning af Embedets Omraade, hvorved den ved Ibsens Beskikkelse fore-

tagne Ordning overses, og navnlig kunnet paaberaabe den bortfaldne Kon-

servatorpost til Støtte for den foreslaaede særlige Godtgjørelse. I ethvert

Fald kan Ministeriet, som Forholdet efter det anførte i sin Tid er blevet

ordnet, ikke anse Fakultetets Forslag om en særlig Godtgjørelse for begrundet,

lige saa lidt som en saadan finder Hjemmel i Lønningsloven af 12. Jan. 1858.

For at Prof. Ibsen, efter at Lønningsloven var traadt i Kraft, kunde beholde

den ham ved hans Ansættelse tilstaaede særlige Gage ved Siden af hans

lovbestemte Lønning, krævedes en særlig Bevilling paa Finansloven. Til at

gjøre Forslag om en saadan for Lektor Schmidts Vedkommende kan Mini-

steriet efter det anførte selvfølgelig ikke finde Føje. (Lægev. Fak. Arkiv.)

*) Univ. Aarb. f. 1804-71 I. S. 561 ff.

**) Univ. Aarb. f. 18G4-71 II. S. 105-6 Noten.
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Kgl. Resol., hvorved Dr. mod. T. S. Warnckc udnævnes til extra- Dec. 12.

ordinær Docent i Farmakologi ved Kjobenhavns Universitet med en aarlig

Lønning af 800 Rdl. af Universitetets Kasse, saaledes at han i denne Egen-

skab indtræder som Medlem af det lægevidenskabelige Fakultet og har at

examinere ved de vedkommende Examina.*) (Univ. Arkiv.)

Ooncl. fac. med., hvorved — i Anledning af tidligere for Fakultetet Dec 14.

indbragte Klager over stedfundne Misbrug i de sidste Aar ved den skriftlige

Del af Lægeexamen — vedtages: a) at man i Stedet for de i senere Aar

brugte unge medicinske Kandidater til Inspektorer skal bruge ældre Mænd
af andre Fag, som stadig bruges ved andre Universitetsexamina; b) at, i

Lighed med, hvad der sker ved juridisk Examen, Dekanus indleder enhver

skriftlig Examen ved Oplæsningen af følgende, for Examen gjældende For-

holdsregler, der tillige gjælde som Instruktion for Inspektorerne: 1. Ved

de skriftlige Udarbejdelser er det ikke tilladt at benytte noget som

helst Hjælpemiddel, hverken i trykt eller skreven Form. 2. At mod-

tage Hjælp af nogen anden eller give Hjælp til andre og ligesaa enhver

Samtale eller anden Kommunikation mellem Kandidaterne er forbudt, ønsker

nogen af andre at laane noget, har han at henvende sig til Inspektor, som

kan tillade, at Laanet finder Sted under saadanne Forsigtighedsregler, som

udelukke Misbrug. 3. Forefindes hos nogen utilladte Hjælpemidler, eller

befindes nogen at give Hjælp til andre, at benytte sig af en andens Hjælp

eller søge at forskaffe sig ulovlig Hjælp, kan han vente at blive afvist fra

Examen. Inspektor har at indberette til det medicinske Fakultet, hvad i saa

Henseende forefalder, og til samme at indsende de Hjælpemidler, han hos

nogen antræffer, hvorefter Fakultetet tager Bestemmelse i Sagen.**)

(Lægev. Fak. Arkiv.)

1864.

Underv. Mim Skr. til Konsistorium om, hvorvidt de studerende, Marts 22.

som nyde Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet, kunne forblive i Be-

siddelse af disse Stipendier, naar de ansættes til Tjeneste ved Hæren eller

Flaaden.***)

I Skrivelse af 29. Febr. androg Konsistorium, efter Forslag af Bestyrelseskomiteen

for Kommunitetets Stipendievæsen, paa, at den ved Ministeriets Skrivelse af 8. Dec. 1849

givne almindelige Regel for de studerende, som nyde Kommunitetsstipendiet og Regens-

beneficiet, at de, naar de ansættes til Tjeneste ved Hæren eller Flaaden, ikke maa forblive

i Besiddelse af disse Stipendier længer end til den forst paafolgende Vakance, maa under

de nærværende Krigsforhold bringes til Anvendelse for de Alumner, der aftjene deres

Værnepligt som Reserveofficerer, Læger eller Intendanturbetjente, saaledes at Stipendierne,

skjont de vel beholde disse til forste almindelige Udnævnelsestid, dog, naar Belobet over-

stiger 24 Rdl., oplægges for dem og først udbetales dem, naar de igjen fra militær Tjeneste

vende tilbage til Universitetet.

I denne Anledning har Ministeriet bifaldet, at der forholdes som fore-

slaaet, og saaledes, at Stipendiebestyrelsen, hvor særegne Omstændigheder

*) Lindes Medd. f. 1857-63 S. 13G-45.
**) Univ. Aarb. f. 1879-80 S. 883.

***) Univ. Aarb. f. 18G4-71 I. S. rø-OOl.

Normor f. Univ. TI. 4G
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Marts 22. raaatte tale derfor, skal være bemyndiget til, selv uden for det for ommeldte

særlige Tilfælde, at udbetale et oplagt BeLøb.
(Univ. Arkiv.)

Marts 22. Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet — i

Anledning af, at der ikke var givet Konsistorium Lejlighed til at udtale sig om
et af Ministeriet under Behandlingen i Folketinget af Finanslovudkastet for

18G4—65 stillet Ændringsforslag om en Bevilling af Universitetets Midler til

Opførelsen af en ny Bygning til et fysiologisk Laboratorium — hvori Konsi-

storium henleder Ministeriets Opmærksomhed paa, at en saadan Forbigaaelse

ikke synes at kunne bringes i Overensstemmelse med det kongelige Tilsagn i

Resol. 22. Dec. 1837, at der ingen Sinde, uden at Konsistoriums Betænkning

forst er blevet indhentet, skal vorde foretaget nogen væsentlig Forandring med
Hensyn til Substansen af Universitetets Formue. Den nævnte Sag egnede sig

saa meget mere til at forelægges Konsistorium til Betænkning som den Udgift,

hvorom der her er Spørgsmaal, ikke blot i sig er betydelig, men derhos vil

drage en aarlig, stedse stigende Udgift efter sig. Konsistorium tror derfor, at

det under disse Omstændigheder vel kunde have fortjent at komme under Over-

vejelse, om det ikke overstiger Universitetets Kræfter, for de enkelte natur-

videnskabelige Fag at tilvejebringe saadanne Apparater, som, hvert for sig,

i enhver Henseende skulle være monsterværdige og svarende til Videnskabens

strængeste Fordring.*)
(Univ. Arkiv.)

Marts 26. Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, hvori

udtales — i Anledning af et Andragende fra en Student, der i 1860 var

dimitteret fra Ribe Kathedralskole, om at den inddragne sidste Tredjedel af

Oplagspengene maatte blive ham udbetalt, da han i Jan. 1864 havde taget

den filosofiske Prøve — at da den ommeldte Tredjedel af Ansøgerens Op-

lagspenge overensstemmende med Univ. Dir. Skr. af 4. Marts 1848 allerede

i 1863 er tilfaldet den ved kgl. Resol. 19. Nov. 1&30 stiftede Fond for

hjemfaldne Oplagspenge, vil der formentlig ikke kunne være Spørgsmaal om,

at Beløbet igjen skulde kunne uddrages af Fonden for at udbetales Ansøgeren.

Derimod henstilles, med Hensyn til, at denne med et godt Udfald har be-

staaet den filosofiske Prøve, om Ministeriet maatte finde sig foranlediget til

af den ommeldte Fond at tilstaa ham en Understøttelse omtrent af samme

Størrelse som de inddragne Oplagspenge.**)
(Univ. Arkiv.)

April 2. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at Tiden for Udsættelsen af Univer-

sitetetets Prisopgaver og Terminen for Indleveringen af Afhandlingerne over

*) Se UMskr. 4. Maj 1864, Univ. Aarb. f. 1864-71 I. Side 1-2.
**; Efter at Ministeriet under 5. April havde tilskrevet Konsistorium, at det var

enigt i, at Beløbet som allerede hjemfaldet til Fonden ikke kunde uddrages af

denne, men at det intet havde at erindre mod, efter Andragende derom fra paa-

gjældende, at tilstaa ham en Understøttelse af P'ondens Renter, tilstod det ham
ved Skrivelse af 9. Juni en Understøttelse af samme Størrelse som det inddragne

Beløb. Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 560.
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disse Opgaver, begge i Følge kgl. Resol. 3. Juni 1853 livort Aars 1. Juli, April 2.

forandres til d. 1. Dec, samt at Tiden for Indleveringen af Afhandlingerne

over de den 1. Juli 1863 udsatte Prisopgaver forlænges til den 1. Dec. 1864

og for Afhandlingerne over den naturhistoriske Opgave til den 1. Dec. 1865.*)

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvori — som Svar paa Kon- Maj 4.

sistoriums Skrivelse af 22. Marts s. A. om det Rigsdagen forelagte Forslag

om Bevilling til Opførelsen af et fysiologisk Laboratorium — udtales, at

det under Sagens forste Forhandling er blevet overset at indhente Konsi-

storiums Erklæring, og at Ministeriet med Hensyn hertil ikke kan andet end

betragte det som et Held, at Stansningen af dens Fremme har givet samme Midlet

i Hænde til at se denne Mangel afhjulpet inden den endelige Afgjørelse. **)

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om, at ethvert Andragende til Maj 23.

Ministeriet fra Universitetets Pedeller skal indsendes gjennem disse Be-

stillingsmænds nærmeste Foresatte.
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved paa Justitsministeriets Forestilling allernaadigst Juni 4.

bifaldes: 1) at den Forpligtelse, som i Følge Regi. 14. Maj 1808 og den

ved Bekj. 13. Avg. 1812 kundgjorte allerhøjeste Resol. af 19. Juli s. A.

paahviler de i Staden Kjøbenhavn sig opholdende akademiske Borgere til

som Medlemmer af Hs. Majestæts Livkorps at bidrage til Hovedstadens

Forsvar ved militær Tjeneste bortfalder, og 2) at som Følge heraf det nævnte

Korps ophæves.***).
(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Eforus for Professorernes Enkekasse, hvorved bifaldes, Juni 20.

at Enkepensionerne fremtidig udbetales paa Kvæsturens Kontor, efter For-

tegnelser, der affattes af Eforus og tilstilles Kvæstor, og at de Medlemmer

af Enkekassen, der ikke ere ansatte ved Universitetet, ligeledes i Kvæsturens

Kontor betale deres Kontingent.****)
(Univ. Arkiv.)

Instrux for Kassekontroløren ved Universitetskvæsturen , udfærdiget Juni 25.

af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

1. Den i Universitetskvæsturen ansatte Kassekontrolør skal være

pligtig at udføre Kassekontrolen ved samtlige under Kvæsturen henlagte

Stiftelser og Kasser, nemlig: l
) Universitetet, 2

) Kommunitetet, 3
) Sorø

Akademi, 4
) Legatkassen, 6

) J. L. Smiths Legat, 6
) Frue Kirkes extra-

ordinære Bygningsfond, 7
) det lærde Skolevæsen, 8

) Metropolitanskolen,
u
) Den polytekniske Læreanstalt, 10

) Seminariefonden og n
) Døvstumme-

*) Univ. Aarb. £ 1804-71 I. S. 432.

**) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 1-2.
***) Univ. Aarb. f. 18G4-71 I. S. 531-38.

•***) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 197-00.

46*
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Juni 25. institutet. 2. For hver af bemeldte 11 Kassscr føres en særskilt Kon-

trakasscbog, hvori samtlige, den paagjældende Kasse vedkommende, Indtægter

og Udgifter optages strax, naar de passere Kassen, med behorig Forklaring

om, til hvilke Budgetkonti de skulle henføres. Paa en særskilt Afdeling i

Universitetets Kontrakassebog optages alle til Forrentning i Banken ind-

betalte og igjen udbetalte Beløb, med Forklaring om de deraf hævede Kenter,

som ved Finansaarets Udgang deles mellem vedkommende Kasser efter de

derom gjældende Kegler. I bemeldte Anledning skulle alle Kvitteringer for

Indbetalinger eller Uddrag af Banken strax forevises Kassekontroløren til

Notering. Desuden udfører Kassekontroløren den befalede Kontrol med alle

til Kvæsturen indkomne Pengebreve, som strax indføres i den dertil anlagte

Kontrolbog, med Forklaring om, til hvilke Kasser Pengene ere indsendte,

hvorefter han skal paase, at Beløbene strax tages til Indtægt for vedkommende

Kasser og at derfor tilstilles Indsenderne behørige Kvitteringer. For saa

vidt Pengebrevene ikke ere adresserede til Kvæsturens Kassererkontor, men
enten til Kvæstor, Kassereren eller Forvalteren personlig, blive de dog at op-

tage i Kontrolbogen; men naar de derefter ere aabnede af vedkommende, og det

da viser sig , at de ikke vedkomme nogen af de under Kvæsturen henhørende

Kasser, bliver derom at gjøre Forklaring i Kontrolbogen. 3. De i fore-

staaende Post foreskrevne 11 Kontrolkassebøger, skulle være paginerede,

gjennemdragne, forsynede med Kvæsturens Segl og af Kvæstor avtoriserede

til at gjælde for et Kegnskabsaar. De skulle føres saaledes, at de til enhver

Tid afgive en saa fuldstændig og tydelig Kontrol med de paagjældende Kassers

Indtægter og Udgifter, at Kassebeholdningen til enhver Tid deraf kan er-

fares, og fremdeles indeholde en saa tilstrækkelig Forklaring om bemeldte Ind-

tægter og Udgifter, at Hovedbøgerne derefter kunne føres, uden at Bog-

holderen behøver at efterse de udstedte Kvitteringer eller andetsteds fra at

søge Oplysning om, paa hvilke Konti i Hovedbøgerne Beløbene skulle op-

føres. Samtlige Indtægter og Udgifter skulle derfor specificeres i Kontrol-

bøgerne uden Henvisning til Kassererens Bilag, dog saaledes, at de specielle

Indbetalinger af Landgilde og Tiender opføres i dertil i Kontrakassebøgerne

anlagte særskilte Rubriker og først ved hver. Kontordags Slutning summarisk

overføres til "Hovedbøgerne. Der maa intetsteds i Kontrakassebøgerne

hverken paa Indtægts- eller Udgiftssiderne være oversprungne Steder, men hver

Side skal fuldskrives. Heller ikke maa nogen Radering finde Sted, men hver

indløben Fejl bør rettes saaledes, at det kan ses, hvori Fejlen har bestaaet.

Saa vel Indtægts- som Udgiftssiderne skulle, naar de ere fuldskrevne, strax

optælles og transporteres. De specielle Indtægts- og Udgiftssummer skulle

ved hver Kontordags Slutning konfereres med Kassererens Kassebøger. Ved

hver Uges Udgang har Kassekontroløren under sin Haand at attestere i

Kassererens Kassebøger, at de for den afvigte Uges Vedkommende ere

overensstemmende med Kontrakassebøgerne, ligesom han og har at attestere

de af Kassereren affattede Ugeextrakter , der skulle afleveres af Kassereren

Mandag Middag, at de stemme med Kontrakassebøgerne, og det saa betimelig,

at de ved den næste Kontordags Begyndelse kunne afgives til Kvæstor. Naar

det ved fornævnte Konference viser sig, at Kassereren i sine Kassebøger, har

taget Beløb til Indtægt, hvorfor der er udstedt Kvitteringer, som ikke ere
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blevne noterede af Kontroluren, bur disse Indtægtssummer lige fuldt efter Juni 25.

Kassererens Kasseboner strax optages i Kontrakassebegerne med udtrykkelig

Bemærkning om de manglende Notoringspaategninger, for saa vidt disse

burde have fundet Sted. Derimod bor intet Udgiftsbelub uptages i Kontra-

kassebøgerne uden efter den originale Kvittering, som Kassereren har at

forevise Kassekontroluren ug denne at give Paategning um Notering. Kontra-

kassebøgerne skulle afsluttes saa snart alle det paagjældende Aars Indtægts-

og Udgiftsposter ere berigtigede og i det seneste inden en Maaned efter

Regnskabsaareta Udlob, saafremt ikke Specialregnskabcrs Udeblivelse eller

manglende Bestemmelser angaaende enkelte Indtægts- ug Udgiftsposter gjor

en længere Udsættelse aldeles nudvendig, i hvilket Tilfælde dug derom bliver

at gjore betimelig Indberetning til Kvæster fur den fureskrevne alminde-

lige Afslutningstid. 4. Kassekuntruluren skal skrive eller udfylde alle

de Kvitteringer, der skulle udstædes fur Indbetalingerne til furnævnte

Kasser, dug med Undtagelse af: a) Kvitteringer fur Renter, sum hæves i de

offentlige Kasser, hver Kvitteringerne i Almindelighed udstedes af ved-

kummende Avturiteter paa Stedet; b) Kvitteringerne for samtlige Jorde-

bogsindtægter, som udfyldes af den i Kvæsturen ansatte Forvalter og af ham
afgives til Kassereren, og c) Kvitteringer for Gager, Pensioner og Under-

støttelser, som indtil videre blive at udfylde af Kassereren efter de af Bog-

holderen affattede og af Kvæstor anviste maanedlige Fortegnelser, med Hensyn

til hvilke sidste Kvitteringer det dog gjeres til Pligt for Kassekontroluren

ugsaa at overtage Udfyldelsen deraf, saafremt der i Tiden findes Anledning

til at fritage Kassereren for dette Arbejd« 1
. Ved Affattelsen eller Udfyldelsen

af Kvitteringerne har han at iagttage, at de nøjagtig betegne de Poster, som

de vedkomme, og navnlig hvilket Regnskabsaar de angaa. De saaledes

affattede eller udfyldte Kvitteringer for de Belub, der skulle indbetales, skulle

af Kassekuntruluren, eller fur Jurdebugsindtægternes Vedkummende af For-

valteren, strax leveres til de paagjældende med Tilhold om at indbetale Be-

lebene til Kassereren, hvorimod de udfyldte Kvitteringer for Beløb, der

skulle udbetales, blive at afgive til Kassereren. 5. Samtlige af Kasse-

kontroløren eller Forvalteren affattede eller udfyldte Kvitteringer for Ind-

betalinger skulle, efter at Indbetalingerne ere skete, og Kvitteringerne ere

underskrevne af Kassereren, af denne leveres til Kassekontrolørcn, for af ham
at indføres i Kontrakassebøgerne og forsynes med Noteringspaategninger,

samt derefter at afgives til de betalende, med mindre disse udtrykkelig fordre

strax at erholde Kassererens Kvittering, for selv at lade den notere af

Kontroløren. Kvitteringerne for Udbetalingerne blive derimod inden Slutningen

af hver Kontordag af Kassereren at levere Kontroløren til Indførelse og

Notering, hvorefter de tilbageleveres Kassereren til Opbevaring, og først efter

at dette er skeet, maa fornævnte daglige Konference finde Sted. 6. For-

uden de i 2. Post ommeldte Kontrakassebøger, skal Kassekontroløren føre

Kvæsturens Obligationsbøger og udfylde Kvitteringerne for alle de Renter,

som betales i Kjubenhavn, samt udfærdige de halvaarlige Fortegnelser over

de Renter og Afdrag, sum skulle betales i Sorø og behandles som Inkassa-

t ioner for Kvæsturen. Han afskriver i Obligationsbøgerne de betalte Renter

og Afdrag. Alle tilkommende Obligationer modtages af Kontroløren for at
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Juni 25. indføres i Obligationsbøgerne , hvorefter de leveres Kassereren til Opbevaring

mod hans Kvittering i Obligationsbogerne, der saaledes skulle indeholde

Bevis for, hvilke Obligationer Kassereren har i Bevaring. Over de Obliga-

tioner, som udtages, fører Kassereren derimod en Bog, hvori han lader

vedkommende kvittere for Modtagelsen, hvilken Kvittering derefter forevises

Kontroløren til Notering i Obligationsbogen. Efter Obligationsbogerne for-

fatter Kontroløren før hver Termins Begyndelse Fortegnelser over de

kongelige og offentlige Obligationer og Aktier, hvoraf der skal hæves Kenter

eller Udbytte, hvilke Fortegnelser leveres Kassereren, for at han derefter kan

hæve Beløbene. Som en Følge af, at Kontroløren fører Obligationsbogerne,

skal han ogsaa derefter affatte de til Indsendelse med Regnskaberne befalede

Aktivfortegnelser, dog saaledes, at Renskrivningen fremdeles besørges af

Kassererens Skriver. Ligeledes skal han efter hver Termins Udløb meddele

Kvæstor Restancelister over udestaaende Renter og Afdrag. 7. Kasse-

kontroløren affatter de halvaarlige Rentedesignationer for Legaterne efter de

ham af Bogholderen meddelte Fortegnelser og meddeler Eforerne de til deres

Regnskaber fornødne Notitser om de anviste Renter. Ligeledes affatter han

den aarlige Fordeling af for Professorernes Distributs efter den i Hovedbogen

optagne Forklaring om de dertil indkomne Bidrag. Alle til Kvæsturen ind-

komne Regninger revideres af Kassekontroløren, som derefter forsyner dem

med Anvisningspaategninger, der forelægges Kvæstor til Underskrift, og hvori

nøjagtig skal angives, paa hvilke Konti i Regnskaberne Udgifterne skulle op-

føres, og i hvilke Aars Regnskaber de skulle optages. Uagtet Regningerne

saaledes anvises af Kvæstor, skulle de dog være Gjenstand for Revision og

Kassekontroløren staa til Ansvar for deres Rigtighed. I Anledning af disse

Anvisninger skal han nøje agte paa de for vedkommende Kassers Udgifts-

væsen givne Forskrifter, navnlig de aarlige Finanslove, og bør han hos Bog-

holderen erkyndige sig om enhver Udgiftskontos Status, naar han kan nære

Tvivl, om den kan afholde det paagjældende Beløb. Han skal derfor ogsaa

staa Stiftelserne til Ansvar, hvis han forelægger Kvæstor nogen Anvisning

til Underskrift for et større Beløb, end der er disponibelt paa den ved-

kommende Budgetsum, uden at gjøre opmærksom derpaa. I Anledning af

de Undersøgelser, som i denne Henseende kunne blive fornødne, skulle

Regningerne ej kunne fordres anviste inden 8 Dages Forløb, efter at de ere

indleverede. I de enkelte Tilfælde, hvor der f. Ex. ved Universitetets viden-

skabelige Samlinger efter de gjældende Regler udbetales vedkommende For-

skud til Afholdelsen af løbende Udgifter, har Kassekontroløren at paase, at

der ikke anvises noget nyt Forskud, forend der for Anvendelsen af det tid-

ligere Forskud er aflagt behørig Rigtighed, som er vedlagt den tidligere

Forskudsanvisning til Legitimation for Udgiften. Ligeledes skal han, naar

Bestyrerne af Samlingerne hæve Forskudsbeløb til Betaling af Regninger fra

Udlandet, paase, at vedkommendes Kvitteringer senere afgives til Frem-

læggelse ved Regnskaberne. Endelig skal han med Hensyn til andre For-

skudsanvisninger paase, at de derefter udbetalte Beløb komme til Afgang i

de endelige Regninger. 8. De Ind- og Udbetalinger, som foretages i

Sorø uden at optages i de Specialregnskaber, som der aflægges, og derfor

behandles som Inkassationer eller Udtællinger for Kvæsturen, skal Kon-
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troloren specificere i vedkommende Kontrakassebøger efter de ugentlige Af- Juni 25.

regninger fra Kontoret i Sorø, dog saaledes, at Jordebogsafgifterne og

Tienderne, som opføres i særlige Rubriker i Afregningerne, kunne over-

føres summarisk i Kontrakassebøgerne. De ved bemeldte Afregninger frem-

lagte Udgiftsbilag skal Kontroløren foranstalte anviste og henforte til de

paagjældende Budgetkonti, forend de afgives til Kassereren, som Bilag ved

Kassebøgerne. Oftnævnte Afregninger, som blive at fremlægge ved Kontra-

kassebøgerne, skulle forinden forevises Forvalteren, som da afskriver de

indkomne Jordebogsindiægter i Afgiftsberegningerne og derom meddeler Af-

regningerne Paategning. De i Kvæsturen udfærdigede Anvisninger, som der-

efter skulle udbetales i Sorø, besorger Kassekontroløren afsendte til Kontoret

i Sorø. Med Hensyn til den Bogholderen i Sorø meddelte Bemyndigelse til

at lade mindre Udgifter, om hvis Rigtighed han har overbevist sig, afholde,

forend de ere anviste, skal Kassekontroløren, for at sætte ham i Stand

til at dømme, om Udgifterne kunne bæres af de paagjældende Konti,

meddele ham Underretning om de derpaa i Kvæsturen anviste Beløb,

ligesom han ogsaa, naar forlanges, skal meddele ham Underretning om de

paagjældende Kontiers Status, efter derom indhentet Oplysning fra Bog-

holderen. 9. Uagtet alle Jordebogsvæsenet vedkommende Forretninger,

som tidligere bleve besørgede af Kassekontroløren, nemlig at berigtige Jorde-

bøgerne, paategne Arvefæsteskjøder , affatte Afgiftsberegninger, udfylde

Kvitteringer for Afgifter og Tiender, afskrive de betalte Beløb i Afgifts-

beregningerne og affatte de befalede Restancelister m. v., nu ere overtagne af

den i Kvæsturen ansatte Forvalter, skal det dog, da det er af Vigtighed, at

Afgifternes Udregning til Penge foregaar saa hurtig som muligt, efter at

Kapitelstaxten er sat, paaligge Kassekontroløren at deltage i bemeldte Ud-

regning ved at udregne Universitetets Tiendeafgifter, ligesom han ogsaa,

naar Forvalteren skal udregne samtlige Afgifter til Sorø Akademi og

Kommunitetet, ligeledes skal overtage Udregningen af Universitetetets Land-

gilde. Da Kassekontroløren selv skal staa til Ansvar for Rigtigheden af de

saaledes af ham besørgede Udregninger, skal han medunderskrive de paa-

gjældende Afgiftsberegninger. 10. De forskjellige Ordrer og Kommunika-
tioner, som Kvæstor meddeler Regnskabsførerne til Efterretning eller

Iagttagelse ved Bogføringen, har Kassekontroløren at notere i en egen dertil

indrettet Journal, og, for saa vidt disse Breve og de samme medførende

Bilag ej skulle afleveres til Kassereren som Kassebilag, til Bogholderen som

Bilag ved Hovedbøgerne eller til Forvalteren som Bilag ved Jordebøgerne, i

hvilke Tilfælde disse Embedsmænd i nysnævnte Journal skulle kvittere for

Modtagelsen, opbevarer Kassekontroløren dem, efter først at have forevist dem for

de af bemeldte Embedsmænd, som derom bør have Underretning, om hvilken

Forevisning der bør meddeles Tilstaaelse i Journalen. I Mangel af saadan

Tilstaaelse antages det, naar Bogholderen, Kassereren eller Forvalteren paa-

beraabe sig at være ubekjendte med Ordren, at Fejlen hidrører fra Kasse-

kontroløren, som da bør staa til Ansvar for det derved mulig forvoldte Tab.

11. De Kassekontroløren vedkommende Revisionsudsættelser har han i

Almindelighed at besvare inden Udløbet af 3 Uger, med mindre Kvæstor

efter Omstændighederne maatte anse en kortere Frist tilstrækkelig, i hvilket
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Juni 25. Tilfælde han i saa Henseende har at rette sig efter Kvæstors Bestemmelser.

12. I øvrigt har han som Kassekontroller i det hele at holde sig Frd. 8.

Juli 1840 om det offentlige Kasse- og Regnskabsvæsen efterrettelig, med
Undtagelse af, hvad der vedkommer Kontrolen med Kassererens Kassebe-

holdninger. 13. Som Kassekontrollør skal han være tilstede paa Kon-

toret hver Søgnedags Formiddag fra Kl. 9—2 ligesom han ogsaa skal være

pligtig, saa ofte de ham overdragne Forretninger gjore det nødvendigt, eller

det af Kvæstor foreskrives, ligeledes til andre Tider paa Dagen at være til-

stede paa Kontoret, hvoraf følger, at han ikke maa paatage sig nogen Bi-

bestilling, som gjør hans Fraværelse fra Kontoret nødvendig. 14. I øvrigt

skal Kassekontroløren betragte Kvæstor som sin nærmeste Foresatte og med
Hensyn til Udførelsen af de ham paahvilende Forretninger nøje rette sig

efter Kvæstors Bestemmelser.
(Kvæsturens Arkiv

)

Avg. 12. Kgl. Resol., hvorved tillades, at de studerende fra Flensborg lærde

og Eealskole eller Haderslev lærde Skole, som, uden at have underkastet sig

Afgangsexamen ved Skolen, i Aaret 1864 ere blevne forsynede med Moden-

hedsbevis af Skolens Eektor, maa, naar de begjære det, immatrikuleres ved

Kjøbenhavns Universitet med samme Retsvirkning, som om de paa sædvanlig

Maade havde underkastet sig Afgangsexamen ved Skolen *).

(Univ. Arkiv.)

Sept. 3. Kons. Cirk. til samtlige Fakulteter — i Anledning af, at der oftere

fra Kjøbenhavns Magistrat til Konsistorium er indkommet Forespørgsel om,

naar Doktorgraden er konfereret vedkommende Doktorer — hvorved det paa-

lægges disse at gjøre Indberetning til Konsistorium, naar Doktorgraden er

blevet konfereret nogen **).

(Univ. Arkiv.)

Okt. 12. Underv. Min. Skr. til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet om
Overholdelsen af Biennialplanen ***).

Da der paa en af det rets- og statsvidenskabelige Fakultet til Ministeriet indsendt

Plan til Forelæsningernes Afholdelse i Fakultetet i Bienniet 1864—66 var ansat dansk

Civilret i alle 4 Semestre, begjærede Ministeriet, der nærede Tvivl om, hvorvidt dette var

foreneligt med den ved Frd. 30. Dec. 1839 § 4 givne Bestemmelse om Tiden for Forelæs-

ningernes Tilendebringelse, en nærmere Erklæring fra Fakultetet. Dette ytrede derefter under

21. Sept. 1864, at det, efter den Betydning, som denne Videnskab havde for Retsstudiet,

og som ogsaa var anerkjendt i den i Henhold til Frd. 30. Dec. 1839 § 9 approberede

Plan for Karakterbestemmelsen ved den fuldstændige juridiske Examen, i hvilken Plan

Civilretten var delt i 2 Hovedafdelinger, der hver for sig i Betydning var sat ved Siden af

de evrige Hovedfag, for hvis Vedkommende den Regel gjaldt, at der til Foredraget over

samme kunde benyttes 2 Semestre, ansaa det for aldeles nødvendigt, at der havdes Frihed

til at fordele de til Civilretten hørende Discipliner over det hele Biennium. Fakultetet

gjorde derhos opmærksom paa, at Ministeriet selv gjentagende havde erkjendt Berettigelsen

af en saadan Fordelingsmaade , idet den var bragt til Anvendelse i samtlige de af Mini-

steriet for det sidste Decennium approberede Forelæsningsplaner.

*) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 295—99.
**) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 2.

***) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 324-25. Se UMskr. 5. Dec. 1864.
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I Skrivelse af 12. Okt. approberer Ministeriet den indsendte Plan for Okt. 12.

Forelæsningernes Afholdelse ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet i

Bienniet 18G4

—

66, dog med Hensyn til den af Fakultetet selv indrommede

Afvigelse fra Bestemmelsen i Frd. 30. Dec. 1839 § 4 om Tilendebringelse

af en fuldstændig Forelæsningscyklus i en Tid af to Aar under Reservation

for Fremtiden.
(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Finansministeriet angaaende Fortolkningen Nov. 9.

af Pensionsloven af 5. Januar 1851 § 1 mbr. 3, med Hensyn til ikke af

Kongen beskikkede Embedsmænd.

Efter i Anledning af Finansministeriets behagelige Skrivelse af 14.

Maj d. A. at have foranstaltet et Enkeforsorgelsesskema udfyldt af Musik-

lærer ved det kgi. Skolelærerseminarium i Skaarup N. K, undlader man

ikke hoslagt at fremsende bemeldte Skema, hvoraf behagelig vil erfares, at

Musiklærer N. N. ikke er gift, og at der altsaa ikke for Tiden for hans

Vedkommende er Sporgsmaal om Forpligtelse til Enkeforsørgelse, selv om

en saadan Forpligtelse kan antages at paahvile ham eller de andre Seminarie-

lærere, der ere udnævnte af Ministeriet. Ved Indsendelsen af dette Skema

har Seminariets Forstander, Professor N. K, i medfølgende Skrivelse gjort

opmærksom paa, at Spørgsmaalet om, hvorvidt Seminarielærerne kunne anses

pligtige til ved Indskud i Livrente- og Forsorgelsesanstalten at sikre deres

eventuelle Enker en Overlevelsesrente, har Betydning med Hensyn til tvende

andre af Seminariets Lærere, nemlig Tredjelærer N. N. og Fjerdelærer N. N.

som begge ere gifte og af hvilke den først nævnte slet ikke har forsikret

sin Hustru nogen Overlevelsesrente, medens den af sidst nævnte for hans

eventuelle Enke tegnede Overlevelsesrente ikke svarer til hans nuhavende

Lønning, og har Professor N. N. derfor udbedt sig Resolution for, hvorvidt

der i de nævnte Henseender maatte være at træife nærmere Foranstaltning.

Idet Ministeriet ganske maa overlade Afgjorelsen heraf til velbemeldte

Ministerium, undlader man ikke at bemærke, at da Forpligtelsen til at for-

sikre sin eventuelle Enke en Overlevelsesrente efter Lov af 5. Januar 1851

§ 1 er at betragte som et Korrelat til Pensionsberettigelsen, maa Spørgs-

maalet om, hvorvidt Seminarielærerne, som overhovedet alle Embedsmænd,
der ere ansatte ved de Stiftelser, hvis Indtægter og Udgifter bestemmes

gjennem Finansloven, uden at have kongelig Beskikkelse, ere pligtige til at

sikre deres Hustruer en saadan Overlevelsesrente, være afhængigt af, hvor-

vidt de kunne anses for at være pensionsberettigede. Dette synes ikke at

være ganske klart efter Pensionsloven af 5. Januar 1851 § 1 og er ogsaa

blevet besvaret paa forskjellig Maade i tvende respektive af Generalproku-

røren for Danmark og det juridiske Fakultet*) ved Kjøbenhavns Universitet

afgivne Erklæringer. Medens nemlig Generalprokurøren, specielt med Hensyn
til de af Ministeriet beskikkede Seminarielærere, har antaget, at den om-
meldte Pensionsret ikke kan tilkomme dem, fordi de savne kongelig Ud-

*) Lindes Medd. f. 1849-f>G S. 883-89. Den nævnte Erklæring findes ogsaa aftrykt

i Algr. Ussings Reskr. Sml. som Note til UMskr. 9. Nov. 1804.

Nonner t. Univ. II. 47
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Nov. 9. nævnelse, har derimod det juridiske Fakultet udtalt sig for, at denne Om-
stændighed ikke kan betage Universitetskvæstureiis Embedsmænd, der ere

ganske i samme Tilfælde, Ket til at pensioneres i Overensstemmelse med
Reglerne i Loven af 5. Januar 1851. Spørgsmaalet maa saaledes vistnok

betragtes som meget tvivlsomt, og Ministeriet tør derfor udbede sig en

Meddelelse om, hvad der i saa Henseende maatte blive besluttet, ved hvilken

Lejlighed da tillige Musiklærer N. N.'s Skrivelse forventes behagelig re-

mitteret *). (Algr. Ussings Reskr. Sml.)

Nov. 16. Allerh. Kundgj. ang. den i Wien d. 30. Okt. 1864 afsluttede Freds-

traktat.

Art. XIX. De Undersaatter, som ere hjemmehørende i de ved denne

Traktat afstaaede Territorier, have fuld Frihed til i Løbet af 6 Aar, at regne

fra den Dag, da Ratifikationerne udvexles, og efter forudgaaende Anmeldelse til

den paagjældende -Øvrighed, toldfrit at udføre deres Løsøre og at begive sig med

deres Familier til Hans Danske Majestæts Lande, i hvilket Tilfælde de be-

vare deres Egenskab som danske Undersaatter. Det staar dem frit for at be-

vare deres paa de afstaaede Territorier beliggende faste Ejendomme. Den

samme Ret er paa den anden Side tilstaaet danske Undersaatter og Personer,

som ere fødte paa de afstaaede Territorier, men bosatte i Hans Majestæt

Kongen af Danmarks Stater. De Personer, som ben\tte sig af disse Be-

stemmelser, maa ikke paa Grund af deres Valg forulempes fra nogen af

Siderne med Hensyn til deres Person eller med Hensyn til deres i de re-

spektive Stater beliggende Ejendomme. Den oven nævnte Frist af 6 Aar

*) Finansministeriet svarede under 16. Nov. 1864, at den oven nævnte Musiklærer,

som beskikket af Kirke- og Undervisningsministeriet, efter Finansministeriets

bestemte Formening ikke er forpligtet til Enkeforsørgelse efter Lov af 5. Januar

1851 ; thi denne Forpligtelse er, som Kirke- og Undervisningsministeriet har be-

mærket, betinget af Berettigelse til Pension efter Finansloven, og en saadan Be-

rettigelse kan Finansministeriet ikke erkjende her. Den Tvivl i saa Henseende,

som Kirke- og Undervisningsministeriet har antydet, maatte formentlig alene være

grundet paa Bestemmelsen i Lovens § 1, 3dje Stykke, at Lovens Pensionsret til-

kommer Embedsmænd, der ere ansatte ved Rigsdagen eller de Stiftelser, hvis

Indtægter og Udgifter bestemmes i Finansloven ; men Finansministeriet skjønner

ikke, at Forstaaelsen af denne Bestemmelse kan anses for tvivlsom. Loven op-

stiller en dobbelt Betingelse for Pensionsret, nemlig Udnævnelse af Kongen og

Lønning af Staten, og den citerede Bestemmelse stiller lige hermed dels Ud-

nævnelse af Rigsdagen, dels Lønning af Stiftelser, hvis Budget fastsættes i Fi-

nansloven; men ligesom Rigsdagens Embedsmænd have den anden af Lovens

almindelige Betingelser, idet de ere lønnede af Staten, saaledes maa ogsaa Pen-

sionsretten for de af Stiftelserne lønnede Embedsmænd, lige saa fuldt som for

de af Staten lønnede, være støttet paa kongelig Udnævnelse; det forekommer

Finansministeriet at være aldeles klart, at den citerede Lovbestemmelse ikke

indeholder mere eller andet, end at Lønning af Stiftelser, som de nævnte, skal

regnes lige med Lønning af Staten, og at der ikke kan være den fjærneste For-

modning om, at den skulde stille de af Stiftelserne lønnede, ikke kongelig ud-

nævnte Bestillingsmænd gunstigere end lignende, der lønnes af Staten og altsaa

ikke have Pensionsret. Kirke- og Undervisningsministeriet underrettede under

16. Dec. 1864 Direktionen for Skolelærerseminariet i Skaarup om, hvad Finans-

ministeriet saaledes havde udtalt. Jfr. Kons. Skr. 15. Okt. 1879, Finm. Skr.

4. Nov. s. A. og Justitsm. Skr. 27. Nov. s. A.
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kommer ogsaa de enten i Kongeriget Danmark eller paa de afstaaedc Terri- Nov. 10.

toricr fødte Personer til gode, som paa den Tid, da Udvexlingen af Rati-

fikationerne af denne Traktat finder Sted, opholde sig uden for Kongeriget

Danmarks eller Hertugdommernes Territorium. Deres Erklæring kan mod-

tages af det nærmeste danske Gesandtskab eller af en overordnet øvrighed

i en hvilken som helst Provins i Kongeriget eller i Hertugdommerne. Alle

de Personer, som have Indfødsret paa den Tid, da Udvexlingen af Ratifika-

tionerne af denne Traktat finder Sted, bevare den saa vel i Kongeriget som

i Hertugdommerne. (Algr. Ussings Lovsaml.)

Underv. Min. Skr. til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet om Dec. 5.

Overholdelse af Biennialplanen *).

I Anledning af, hvad Fakultetet i Skrivelse af 8. f. M. har udtalt

angaaende det i Ministeriets Skrivelse af 12. Okt. ved Approbationen af

Fakultetets Forelæsningsplan for Bienniet 1864

—

66 tagne Forbehold skal

Ministeriet ikke undlade herved tjenstlig at meddele, at hint Forbehold,

ganske vist, som Fakultetet antager, sigter til den af Fakultetet udhævede

Afvigelse fra den ved Frd. 30. Dec. 1839 § 4 givne Regel, at Forelæsnin-

gerne over de forskjellige Discipliner hver især skulle fuldendes i et eller i

det hojeste i to paa hinanden følgende Semestre, men paa den anden Side

af Ministeriet er. anset nødvendigt, fordi samme, med Hensyn til sin

Beføjelse til at forandre Regelen, opfatter Betydningen af denne, som givet

ved den nævnte Forordning, paa en anden Maade end Fakultetet i sin

Skrivelse. (Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

1865.

Bekj. (Resol. 19. Dec. 1864) om, at Kongen har bifaldet, at PL 10. Jan. 3.

Avgust 1848 om en forandret Indretning af den ved Fundatsen for Kjøben-

havns Universitet af 7de Maj 1788 Kap. V § 4 anordnede Magisterkonferens

§4, for saa vidt angaar Konferenserne under det mathematisk-naturviden-

skabelige Fakultet, forandres derhen, at den mundtlige Prøve alene skal

bestaa i en mundtlig offentlig Examen i alle væsentlige Dele af det af

Kandidaten opgivne Videnskabsfag **). (Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Bekj. (Resol. 1. Marts) om Anordning af en særlig Prøve i dansk Marts7.

Ret ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet ved Kjøbenhavns Univer-

sitet for forhenværende slesvigske juridiske Embedsmænd, hvorved gives Ad-

gang til juridiske Embeder i Kongeriget***).

Kongen har bifaldet: at der ved det rets- og statsvidenskabelige Fa-

kultet ved Kjøbenhavns Universitet maa afholdes en Prøve i dansk Ret for

saadanne forhenværende slesvigske Embedsmænd, som, efter at have bestaaet

enten den for Hertugdømmet Slesvig anordnede retsvidenskabelige Examen
eller den juridiske Embedsexamen ved det juridiske Examinationskollegium i

Kiel, med kongelig Udnævnelse have beklædt egentlige juridiske Embeder

*) Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 324-25.
**) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 392-95.

***) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 319-23.

47*
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Marts 7. vedkommende Hertugdømmet Slesvig, og at følgende nærmere Bestemmelser

skulle gjælde ved denne Prøve: 1) Prøven skal bestaa i en mundtlig

Examination af mere almindelig Natur i den danske Civilret, Kriminalret og

Proces, i Forbindelse med en skriftlig praktisk Prøve, nemlig Udarbejdelsen

af en fuldstændig Retsakt, paa samme Maade som ved den fuldstændige

juridiske Examens praktiske Prøve den første Dag i Henhold til Frd. 30.

Dec. 1839 § 12. 2) Det afgjores efter en Bedømmelse af den mundtlige

Prøve og den skriftlige praktiske Prøve i Forening, om den vedkommende

har bestaaet Prøven eller ikke; i første Fald udfærdiges der paa den ved-

kommendes Begjæring herom et Vidnesbyrd af det rets- og statsvidenskabe-

lige Fakultet. 3) Prøven afholdes for lukkede Døre og til den Tid, som

i ethvert enkelt Tilfælde nærmere bestemmes af det rets- og statsvidenskabe-

lige Fakultet. 4) Tilladelse til at indstille sig til Prøven, naar de oven

nævnte Betingelser for Adgangen til samme ere til Stede, bliver i ethvert

enkelt Tilfælde at meddele af Justitsministeriet. Desuden skal det, hvor særdeles

Forhold maatte afgive Grund til undtagelsesvis at dispensere nogen, der har

beklædt en juridisk Stilling i Slesvig uden at have været kongelig ansat,

fra denne Betingelse, være samme Ministerium forbeholdt allerunderdanigst

at forelægge slige Tilfælde til speciel allerhøjeste Afgjørelse. Enhver, hvem

Tilladelse til at stedes til Prøven er meddelt, har, førend han indstiller sig

til denne, betimelig derom at henvende sig til det rets- og statsvidenskabe-

lige Fakultet med en Begjæring, som bliver at ledsage med Bevislighed for,

at Adgang er ham tilstaaet. 5) For Prøven erlægges et Gebyr af 6 Rd.,

hvoraf 2 Rd. tilfalder Notarius ved Fakultetet, 2 Rd. Pedellerne til lige

Deling og 2 Rd. den akademiske Fond. 6) Fra de Embeder, hvortil

denne Prøve giver Adgang, udelukkes de i Frd. 26. Januar 1821 § 16 om-

talte Embeder, hvortil der udkræves bedste Karakter til den fuldstændige

juridiske Embedsexamens saa vel theoretiske som praktiske Prøve.

(Univ. Arkiv, Altryk i Kvart.)

Marts 17. Kgl. Resol. , hvorved Dr. phil. P. E. Holm udnævnes til extraor-

dinær Docent i Historie med en Lønning af 1000 Rdl. aarlig, saaledes at

han er pligtig til at holde de i PI. 10. Avg. 1848 § 1 f ommeldte Fore-

læsninger over den nyere Tids politiske Historie og examinere i dette Fag

ved den statsvidenskabelige Examen *).

(Univ. Arkiv.)

Marts 17. Jur. Fak. Skr. om Fakulteternes Berettigelse og Forpligtelse til at

udstede Responsa **).

En Overretsprokurator begjærede i en Sag, han forte mod Sundhedskommissionen

angaaende Sporgsmaalet, om en Fabrik for Rensning af Petroleum burde henfores under

L. 10. Marts 1852, en Erklæring af det mathematisk naturvidenskabelige Fakultet, under

Henvisning til Instrux for Prokansleren ved Kjøbenhavns Universitet 9. Juni 1786 § 20.

Da Fakultetet nærede Betænkelighed ved at afgive en saadan Betænkning, hvorved det dels

kom an paa Lovfortolkning, dels paa Bedommelsen af hygiejniske Forhold, henvendte det

*) Univ. Aarb. f. 1864-71 II. S. 78-90.

**) Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 264-65.
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sig til det juridiske Fakultet mod Forcsporgsel, om den citerede Instrux kunde antages Marts 17.

at indeholde nogen Forpligtelse for det til at afgive en saadan Betænkning. I denne An-

ledning har det juridiske Fakultet udtalt:

Den citerede Bestemmelse indeholder nærmest kun en Forudsætning

om Universitetsfakulteternes Kompetence eller offentlige Bemyndigelse til

paa Begjæring at meddele Responsa til Private. Det kan ikke antages, at

denne Bemyndigelse skulde involvere nogen Forpligtelse. Det ligger i Uni-

versitetets særlige Stilling og Fakulteternes Karakter som videnskabelige

Indretninger, at disse ikke ligefrem kunne stilles i Klasse med almindelige

administrative eller judicielle Avtoriteter, hvem en lignende Kompetence

maatte være tillagt, og for hvis Vedkommende man upaatvivlelig maa an-

tage en tilsvarende Forpligtelse. Karakteren af den Fakulteterne tilkom-

mende jus respondendi kan alene bestemmes efter den særlige Universitets-

lovgivning og den akademiske Praxis. Universitetslovgivningen hos os for-

udsætter nu kun en Forpligtelse til at give Responsa efter offentlige Avtori-

teters Rekvisition eller til Brug i offentlige Sager, jfr. for det medicinske

Fakultets Vedkommende Reskr. 18. Marts 1735, 18. Juni 1751 og 27. Dec.

1788. Derimod findes intet Datum for, at Private kunne fordre Responsa

som en Ret. Hvad dernæst den akademiske Praxis angaar, har det upaa-

tvivlelig altid ved vort Universitet været antaget, at det er godvillig, at

Fakulteterne meddele Responsa til Private, og man kjender intet Exempel

paa, at den overordnede Styrelse nogen Sinde har grebet ind i denne jus

respondendi ved f. Ex. at foreskrive, approbere eller paa nogen Maade be-

fatte sig med Betalingssporgmaalet. Dette er altid blevet afgjort udelukkende

af Fakulteterne selv. Fakultetet maa derfor antage, at Private hverken efter

Lovgivningen eller akademisk Praxis kunne kræve Responsa som en Ret,

men at Fakulteterne maa være berettigede til at bestemme, om og hvorvidt

de ville respondere, hvilken Betaling de herfor ville fordre, samt hvilken Tid

de ville bruge til Betænkningens Afgivelse, uden at Rekurs herimod til

hojere Avtoritet kan finde Sted. Fakultetet føjer dog hertil den Bemærk-

ning, at det, i det mindste for det juridiske Fakultets Vedkommende, altid

har været Brug ikke at nægte Responsa til Private, navnlig naar disse have

en virkelig alvorlig Interesse i at erholde et saadant. Det er imidlertid en

Selvfølge, at det ikke vilde have mindste Tvivl om, at det burde nægte et

Responsum, naar det antog, at Spørgsmaalet laa uden for Fakultetets Fag-

kreds, eller naar Sporgsmaalet ikke indeholdt alle de faktiske Momenter,

som efter dets Formening maatte. foreligge, for at Svar kunde gives.

(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium i Anledning af et Andragende Marts 31.

Ira cand. juris Kaas om Tilladelse til paa Universitetet at holde en Række
Foredrag over dansk Ret for ustuderede Jurister, hvorved i Henhold til det

j: ridiske Fakultets og Konsistoriums samstemmende Udtalelse om, at det

saa vel efter Universitetets Lovgivning som Praxis for Tiden maatte er-

kjendes at ligge uden for Universitetets Omraade, særlig at sørge for disses

Undervisning, Andragendet afslaas *).

(Univ. Arkiv.)

*) Univ. Aarl. f. 1864-71 I. S. 407—10.
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Apr. 18. Ooncl. fac. phil. om, at den studerende, der har gjort Studier i

kunsthistorisk Hetning, skal, for saa vidt han ønsker, at disse maa komme
i Betragtning ved en af Universitetets Magisterkonferenser, enten knytte

Opgivelsen af dem til en Opgivelse af Æsthetik eller opgive dem som Led

af et mere almindeligt historisk Studium eller uden nogen Tilslutning til

andre Studier ved Fakultetet lade dem falde sammen med det følgende

Skema *)

:

Af den studerende, som meldor sig til Provelse af et kunsthistorisk Studium, maa
der forst og fremmest forlanges en almindelig Oversigt over den historiske Udvikling i de

tegnende Kunsters trende Hovedfag: Arkitektur, Skulptur og Maleri. For saa vidt den

kunsthistoriske Syssel er blevet staaende herved, enten fordi den slutter sig til en mere

almindelig æsthetisk Betragtning eller danner et Led af et mere almindeligt historisk

Studium, maa den henlægges som en Del af æsthetisk eller historisk Provelse. Af den

studerende, der angiver et særskilt kunsthistorisk Studium, maa der selvfølgelig kræves en

videre gaaende Kundskab i et af de tre nævnte Hovedfag.

I Arkitekturen:

a. En fuldstændigere Oversigt over Arkitekturens Historie, for saa vidt denne omfatter

1) de klassiske Folkestammer (Ægypter, Assyrer, Grækere og Romere) i Oldtiden,

2) Overgangstiden (byzantisk, romansk og mavrisk Stil), 3) Udviklingen af den gothiske

Stil og 4) den saakaldte Gjenfødelse (Renaissance) saa vel hos de romanske som hos

de gothisk-germanske Folkestammer. Ved denne Oversigt forudsættes tillige, at den

omfatter Arkitekturen i dennes Forhold til Skulptur og Maleri.

b. Særligt Studium af et af Hovedafsnittene i Arkitekturens Historie. Herved maa be-

mærkes, at der ved Opgivelsen af den græsk-romanske Stil ogsaa vil være at fordre

enten et nojere Bekjendtskab til Ægypten og det vestlige Asiens Monumenter, eller

en nærmere Kunskab om den Del af byzantisk eller mavrisk Stil, som umiddelbart

slutter sig til den antike. Til Opgivelsen af gothisk Stil maa der knyttes et nærmere

Bekjendtskab med den romanske, hvorfra den er udgaaet, og med den senere mavriske

Stil. Hertil kan fojes Kjendskab til Gothikens Anvendelse i den nyeste Tid. Gjen-

fodelsen (Renaissancen) bør ikke alene omfatte dette Stilbegreb saaledes, som det ud-

vikler sig fra det 15de til det 17de Aarhundrede, men tillige den fortsatte Gang i

Arkitekturens Historie, for saa vidt den mere eller mindre knytter sig til romanske

og græske Mønstre, lige til den nyeste Tid.

I Skulpturen:

a. En fuldstændigere Oversigt over dens Historie saa vel hos Grækere og Romere, som

hos de romanske og gothisk- germanske Stammer i Middelalderen og den nyere Tid,

med stadigt Hensyn til dens Forhold til Arkitektur og Maleri.

b. Særligt Studium af et af dens Hovedafsnit, enten af Oldtidens klassiske Kunst, hvor-

ved der kan blive Hensyn at tage til Ægypternes og Assyrernes Skulptur, eller af

Middelalderens Kunst indtil dens fuldstændige Overgang i den Retning, som især

fremkaldtes ved Michel Angelo Buonaroti, eller den nyere Tids Kunst efter Buonaroti

indtil vore Dage. I Skulpturens Historie maa der tillige lægges Mærke til dens An-

vendelse som Smykke (Pragtstykker af Bohave, Kar o. desl.), til Stempelskæring (de

klassiske Mønter, den nyere Tids Medailler), til Slibning af Ædelstene (ophøjet og

fordybet Arbejde), for saa vidt denne drejer sig om figurlig Fremstilling.

I Maleriet:

a. En fuldstændigere Oversigt over Malerkunstens Historie saa vel i Oldtiden, som

gjennem Middelalderen og den nyere Tid. Herved maa der tillige tages Hensyn til

Miniaturmaleriet i Middelalderen og til Maleri benyttet som Prydelse for Bohave og

Bygninger (Vasemaleri, Mosaik, Glasmaleri). Til Malerkunsten slutter sig tillige paa

det nøjeste Træsnittets, Kobberstikkets og Lithografiens Historie.

b. Særligt Studium af et Hovedafsnit af Malerkunsten, enten Maleriet hos de klassiske

*) Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 400—1,
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Folkestammer i Oldtiden, eller et Hovedafsnit af Maleriels Historie fra det 14de Aar- Apr. 18.

hundrede til den nyeste Tid. For saa vidt som man vil betegne et saadant Afsnit

med den eller de Kunstneres Navne, som især have haft Indflydelse, f. Ex. van Eyck,

Raphael, Rubens eller Rembrandt, eller andre fremragende Kunstnernavne, da maa
der ved en saadan Benævnelse ikke blot forstaas den eller de udmærkede Kunstnere,

men ogsaa det gjensidige Forhold mellem dem og deres Samtid og de af dem dan-

nede eller paavirkede Skoler.

Der fordres endelig, at Kandidaten er i Stand til at gjere Rede for sin Videnskabs

Begreb og Formaal saaledes, at han — naturligvis fra et kunsthistorisk Standpunkt — i

Hovedtræk kan angive dens Forhold til den almindelige Kulturhistorie og den almindelige

Æsthetik, samt udvikle Kunstbegrebet paa Kunsthistoriens forskjellige Stadier. Det er

derfor foreslaaet, at Bedommelseskomiteen kommer til at bestaa af tvende Kunsthistorikere

og en Filosof.

Ved Affattelsen af ovenstaaende Skema er taget Hensyn til folgende: 1) at Kunst-

historien er en i sig selvstændig Videnskab , idet den i Kunstværkernes Betragtning har

sit eget afgjorende Midtpunkt; 2) at denne Videnskab ved sine Kjendsgjerningers Mang-

foldighed frembyder et saa rigeligt Stof til alsidig grundig og frugtbar Forskning, at den

ikke lader sig behandle som et Brudstykke af et andet Videnskabsfag; 3) at den opfattet

efter sit Begreb og Formaal, maa antages at have det videnskabelige Lys og de rationelle

Betingelser i sig selv.

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet, hvorved det tilkjende- juh 4.

gives dette, at det aarlig, strax efter Regnskabsaarets Slutning, vil have at

gjøre Indberetning om, hvorledes Renterne af Meyers Legat ere anvendte til

Indkjøb af Museumsgjenstande**).
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Regnskabsforeisen for de juli 26.

forenede zoologiske Museer **).

I Henhold til Konsistoriums Indstilling bifalder Ministeriet, at Regn-

skabsførelsen for de forenede zoologiske Museer foreløbig indrettes paa den

af Prof. Steenstrup foreslaaede og af Kvæstor tiltraadte Maade, nemlig saa-

ledes, at kun Lønningerne og Assistancesuramen (Museets Specialbudget

Konto I) samt Skatterne (Konto V) udbetales direkte fra Kvæsturen, hvor-

imod de til de øvrige Udgifter bevilgede Summer udbetales med rU forud

ved hvert Fjerdingaars Begyndelse til Inspektorerne, for saa vidt angaar

Konto II »Specielle Udgifter ved Museets enkelte Afdelinger« og til For-

manden for Museumsraadet for Konto III »Den Universitetsprofessoren for-

beholdte almindelige og særlige Afdeling« og Konto IV »Fællesudgifter for

alle Museets Afdelinger«, hvorefter saa vel Formanden som hver enkelt

Inspektor i Løbet af hver April Maaned ville have at tilstille Ministeriets

Revisionskontor dokumenteret Eforiregnskab for Anvendelsen af de saaledes

modtagne Beløb, og samtidig dermed til Kvæsturen indbetale det mulig be-

sparede eller afgive Attest om , at det hele modtagne Tilskud er fuldt an-

vendt, og inden hvert Aars 30. Juni afgive til Kvæsturen til Fremlæggelse

ved Hovedbogen den for samtlige videnskabelige Samlinger ved Ministeriel s

Skrivelse af 24. Sept. 1855 foreskrevne kortfattede Regnskabsoversigl. End

•) Univ. Aarb. £ 18G4-71 I. S. 530.

-) Univ. Aarb. i. 1804—71 S. 489—90.
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Juli 26. videre bifaldes, at fjerde Inspektorats Andel af Konto II., saa længe bemeldte

Inspektorat staar ledigt, udbelalcs til Museumsraadets Formand, der altsaa

for dette Inspektorat har at iagttage det oven for foreskrevne med Hensyn

til Indgivelsen af Eforiregnskab og summarisk Regnskabsoversigt. Hvad
angaar Besparelsen i Aarets Løb for de enkelte Afdelinger under Konto II

ser Ministeriet sig efter de gj ældende og af Statsrevisionen strængt paasete

Kegler for Anvendelsen af de enkelte Budgetkonti eller Underafdelingskonti,

ikke i Stand til at samtykke i, at disse overføres til Anvendelse under andre

Konti, hvorimod de uanvendte Beholdninger ved Regnskabernes Afslutning

hjemfalde til Universitetet, og ikke uden speciel Lovbevilling kunne stilles

til Disposition i et følgende Finansaar. For saa vidt Konsistorium specielt

har foreslaaet, at alt, hvad der indkommer for solgte Gjenstande, maa hen-

føres til Konto IV. d. »Tilskud til Museets forskjellige Afdelinger efter Be-

styrelsens Bestemmelse, til uforudsete Udgifter samt extraordinært Konserva-

tionsarbejde« og saaledes stilles til Formandens Disposition, bifalder Mini-

steriet vel, at de paa denne Maade indkomne Beløb overføres til hin Konto,

men anser det for tvivlsomt, om ikke, hvad der saaledes indkommer, burde

forbeholdes til Raadighed alene for den Afdeling, under hvilken den er er-

hvervet. Førend Ministeriet imidlertid tager endelig Bestemmelse om dette

Punkt, begjærer det Konsistoriums nærmere Erklæring herom.

i^Univ. Arkiv.)

Sept. 19. Underv. Min. Skr. til Konsistorium — i Anledning af en af Dc-

kanus for det filosofiske Fakultet til Ministeriet indsendt Skrivelse, i hvilken

han »med Hensyn til den af en nu afgaaet Minister gjorte, endnu ikke

formelt frafaldne Begjæring« fremsendte den ved UMskr. 16. Maj 18G0

foreskrevne Beretning om Forelæsningernes Begyndelse i bemeldte Fakultet

— hvori dette anmodes om at gjore vedkommende Dekanus opmærksom paa,

at enhver ved en særlig Skrivelse fra Ministeriet givet Bestemmelse selv-

følgelig, uanset indtraadt Ministerskifte, bliver uforandret gjældende, indtil

den udtrykkelig af Ministeriet tilbagekaldes.*) (Univ. Arkiv.)

Nov. 29. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, ved hvilken bifaldes, at alt,

hvad der indkommer ved Salg af Gjenstande fra det zoologiske Museum,

henføres til Museets Konto IV. d. »Tilskud til Museets forskjellige Afde-

linger efter Bestyrelsens Bestemmelse, til uforudsete Udgifter samt extra-

ordinært Konservationsarbej de« og saaledes stilles til Formandens Disposition**).

(Univ. Arkiv.)

Dec 11. Concl. fac. jur. med Hensyn til det Spørgsmaal, om en Kandidat

til Prøven efter Bekj. 7. Marts 1865 skal antages at være bestaaet eller ikke,

hvorved -antages, at naar en Karakterberegning, foretaget efter Analogien

af de for Karakterberegningen ved Prøven efter Bekj. 7. Juni 1856 gjældende

Regler, i Forbindelse med, som Korrektiv, et almindeligt Indtryk af Prøven

*) Univ. Aarb. f. 18G4-71 I. S. 3-4.

**) Univ. Aarb. f. 1804-71 I. S. 489—90.
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i det hele, forer til, at der maatte tildeles Kandidaten Non eont., skal denne Dec. 11.

ikke anses for at have bestaaet Proven.
(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

18GG.

Kons. Oirk. til samtlige Fakulteter, hvorved det efter Ministeriets Jan. 12.

Begjæring — eftersom Generaldirektoratet for Skattevæsenet med Hensyn til

Beregningen af Rangskatten for Doktorer har begjæret sig Underretning

meddelt, hvor Gang en Grad er konfereret — paalæggvs disse uopholdelig at

gjore Indberetning til Ministeriet om den Dato, under hvilken Doktorgraden

er blevet konfereret nogen.
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om de islandske Lægestu- J"". 17.

derende tilstaaede extraordinæie Understøttelser af Kommunitetet.*)

Stud. med. T. A. Johnsen, der havde nydt Kommunitets- <»g Regensstipendiet i

4 Aar, og som i Aaret 18(54 havde oppebaaret 200 Rdl. af den Sum, der er bevilget til

Understøttelse for islandske studerende, som ved Kjobenhavns Universitet forberede sig til

den lægevidenskabelige Examen for derefter at modtage Lægeembcder paa Island, ansøgte

i Sept. 1865 om endnu i et Aar at maatte forundes en Portion af sidst nævnte Sum. Da
Stipendiebestyrelsen ved at tilstille Konsistorium dette Andragende havde udtalt, at der

ikke af Ansøgeren var paavist saadanne »særegne Omstændigheder«, som i Følge Mini-

steriets Skrivelse af 2. Oktbr. 1860 skulle være tilstede, for at en Forlængelse af Stipendiet

kan bevilges, nægtede Konsistorium denne. Stud. Johnsen indgav da et Andragende til

Ministeriet om at forhjælpes til en Understøttelse til Fortsættelse af sine Studier, i

hvilken Anledning Ministeriet begjæride nærmere Oplysninger af Konsistorium.

I Skrivelse af 23. Dec. 1865 meddelte Konsistorium, efter at have udtalt, at det

forudsatte, at Ministeriet var enigt med det i, at det ikke kunde paahvile det, hver Gang

en studerende gjennem Ministeriet maatte ville furlange det, at opgive bestemte Grunde,

hvorfor det ved Uddelingen af de akademiske Stipendier og Understøttelser, hvis Bort-

givelse er Konsistorium betroet, i hvert enkelt Tilfælde havde foretrukket den ene for den

anden eller undladt at tage nogen i Betragtning. Naar Ministeriets Skrivelse af 2. Oktbr.

1860 bestemte, at de her omhandlede Stipendielodder »bevilges af Stipendiebestyrelsen,

efter indhentet Erklæring fra det medicinske Fakultet og fra Regensprovsten for et Aar,

dog at Konsistorium under særegne Omstændigheder kan bevilge Prolongation

af Stipendiet endnu for etAar», var hermed aldeles bestemt tilkjendegivet, at Prolongation

ikke kunde erholdes, blot fordi den vedkommende overhovedet maatte være kvalificeret

til fra Begyndelsen af at nyde Stipendiet, men at der hertil maatte udfordres særegne

Omstændigheder, navnlig saadanne, som havde forhindret ham i at benytte Tiden til

sine Studeringer f. Ex. Sygdom eller desl. Dersom dette ikke fastholdtes , vilde man
med Nødvendighed blive drevet ind paa den Praxis, som Regel at bevilge Prolongation

til enhver, der havde nydt Stipendiet i 1 Aar; men at dette vilde være aldeles stridende

mod Ministeriets oven nævnte Skrivelse, var aabenbart. Konsistorium gik derpaa nærmere

ind paa de Forhold og Grunde, der havde bevæget det til at afslaa Andragendet.

Herefter har Ministeriet tilskrevet Konsistorium, at det vil have sit

Forblivende ved den stedfundne Afgjorelse.

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Kvæstor om, at Konsistorium efter de meddelte Op- Jan. 27.

lysninger anser det for nødvendigt, at den ved dets Skrive'se af 10. Juli

*) Univ. åarb. C 1%4-71 I. S. 608-9.

Normer f. Univ. II. 48
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Jan. 27. 1844 foreskrevne aarlige Indbetaling af de til Oplæg bestemte Renter af den

i Fundatsen for Valkendorfs Kollegium omhandlede Fremvæxtkapital standser

saa længe, indtil det Laan, der er optaget til Kollegiets Ombygning, er af-

betalt og Kollegiets Kapital derved restitueret. Konsistorium fastsætter der-

hos, at den nu værende Beholdning af 861 Rdl. 18 Sk. af Fremvæxtkapitalen

vil være at henlægge til Hovedkontoen.*)
(Univ. Arkiv.)

Marts 6. Instrux for den i Universitetskvæsturen ansatte Forvalter, udfærdiget

af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

A. Vedkommende samtlige Godser og Tiender. 1. Forvalterens

nærmeste Foresatte er i Almindelighed Universitetets Kvæstor. Til ham har

Forvalteren at afgive alle de hans Forretninger vedkommende Sager, ligesom

og uopholdelig og uvægerlig at efterkomme de af Kvæstor givne Forskrifter om
Udforeisen af Administrationen af Universitetets, Kommunitetets og J. L. Smiths

Legats Gods i Kjøbenhavns, Frederiksborg og Holbæk Amter vedkommende

Forretninger. Navnlig har Forvalteren at foretage de af Kvæstor foreskrevne

Undersøgelser af alle, bemeldte Gods vedkommende Gjenstande, afgive de af ham
fordrede Oplysninger og Erklæringer, og udføre enhver for Godsets Vedkommende

Forvalteren overdraget Retssag for Underretten. Hvad angaar Frue Kirkes

Bøndergods og Anvendelsen af den til Konsistoriums umiddelbare Disposition

overladte Del af Kirkeudgifternes Konto, da staar Forvalteren i samme
Stilling til den Professor, til hvem Konsistorium overlader Administrationen

af disse Gjenstande, hvori han for det almindelige Universitets- og Kommu-
nitets-Godses Vedkommende staar til Kvæstor. Ogsaa bør Forvalteren

meddele Konsistorium alle de Oplysninger, det ham betroede Godsdistrikt

vedkommende, som Konsistorium maatte finde Anledning til at affordre ham.

2. Forvalteren affatter og staar til Ansvar for Rigtigheden af alle i

Anledning af Jordebogsafgifternes Indfordring i Kvæsturen forefaldende

Beregninger, vedkommende Universitetets, Kommunitetets, Sorø Akademis,

J. L. Smiths Legats, Metropolitanskolens og den almindelige Skolefonds Gods

og Tiender i samtlige Amter i Sjælland og paa Falster. Som en Følge

heraf forer han alle, bemeldte Stiftelser vedkommende Jordebøger, erhverver

de dertil fornødne Oplysninger og Attester, berigtiger alle deri forefaldende

Forandringer, og afslutter Jordebøgerne ved hvert Aars Udgang, saaledes at

de tydelig vise, hvad derefter hvert Aar skal indkomme. Efter disse Jorde-

bøger forfatter han de specificerede Afgiftsberegninger, som nøjagtig maa
stemme med Jordebøgerne og udregner, strax efter at Kapitelstaxten er sat,

samtlige Kornafgifter til Penge, saaledes at Opkrævningen derefter kan

foretages. Dog er der med Hensyn til denne meget vidtløftige Udregning

tilstaaet Forvalteren den Lettelse, at den i Kvæsturen ansatte Kassekontrolør,

efter at Forvalteren har opgjort Afgiftsberegningernes Kornbeløb, er pligtig

til i hvert Aars Februar Maaned at udregne Universitetets Tiendeafgifter,

ligesom han ogsaa, naar den Forvalteren tilstaaede midlertidige Assistance af

den afgaaede Kassekontrolør ved Kommunitetet ophører, tillige skal overtage

*) Univ. Aarb. f. 18G4-71 1. S. 578-79.
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Udregningen fra Korn til Penge af Universitetets Landgildeafgifter. Da Marts G.

Kassekontroleren selv skal staa til Ansvar for Rigtigheden af de saaledcs

af ham besørgede Udregninger, skal han medunderskrive de paagjældende

Afgiftsberegninger. Paa samme Maade er det overdraget den afgaaede

Kassekontrolor ved Kommunitetet, saa længe han forbliver til Assistanee

i Kvæsturen, at berigtige Kommunitetets Gods- og Tiendejordebøger, og

i Februar Maaned for Kommunitetets Vedkommende at udregne Kornafgif-

ternes Pengebeløb, hvilket Arbejde, saa snart denne Assistance ophører,

overtages af Forvalteren mod oven nævnte Assistance ved Udregningen af

Universitetets Landgildeafgifter. 3. Saa snart den i foregaaende Post

ommeldte Udregning er tilendebragt, skal Forvalteren affatte og tilstille

Kontoret i Sorø de til Opkrævningen nødvendige specificerede Udskrifter af

Afgiftsberegningerne for hele Sorø Akademis Gods- og Tiender og for

Universitetets og Kommunitetets Gods- og Tiender i Sorø og Præstø Amter

samt paa Falster. For Kjøbenhavns , Frederiksborg og Holbæk Amters

Vedkommende skal Forvalteren derimod ved Hjælp af de ansatte Bonde-

fogder underrette Afgiftsyderne om Afgifternes Størrelse og meddele dem de

fornødne Tilsigelser om Indbetalingen. Paa samme Maade forholdes med de

den 1. Sept. forfaldne Afdrag paa Landgildeafgifter, hvorover Fortegnelser

affattes og afgives ved Forfaldstiden. 4. For saa vidt Afgifterne indbetales

direkte til Kvæsturen, skal Forvalteren udfylde Kvitteringerne og afskrive de

betalte Beløb i Afgiftsberegningerne, i hvilken Anledning Yderne forst skulle

melde sig hos Forvalteren, som afleverer de udfyldte Kvitteringer til Kassereren,

hvorefter han senest ved hver Kontordags Udløb efter Kontrakassebøgerne

afskriver de saaledes betalte Afgifter i Afgiftsberegningerne. Med Hensyn

til de Afgifter, som betales i Sorø og derfor opføres i de ugentlige Afreg-

ninger med Kvæsturen, skulle disse Afregninger af Kontroløren leveres til

Forvalteren, som da i Afgiftsberegningerne afskriver de betalte Afgifter og

derefter tilbageleverer Afregningerne, forsynede med summariske Paategninger

om, hvorledes Afgifterne ere afskrevne. 5. I Begyndelsen af hvert Aars

Maj og Nov. Maaned samt for Sorø Akademis Vedkommende tillige ved de

sædvanlige Flyttedage og ved Terminernes Udløb og i øvrigt til de Tider,

som nærmere af Kvæstor blive bestemte, skal Forvalteren levere Kvæstor

specificerede Restancelister over alle udestaaende Jordebogsafgifter , hvilke

Fortegnelser affattes særskilt for Landgilde og Tiende, og særskilt for hvert

Amt, for at derefter kan meddeles de fornødne Ordrer om Restancernes

Inddrivelse. G. Alle til Kvæsturens Paategning indkomne Skjøder blive

af Forvalteren at sammenholde med Jordebøgerne, hvorefter han, naar han

har forvisset sig om, at Afgifterne ere betalte, og at der i øvrigt ikke kan

være noget mod Skjødernes Tinglæsning at erindre, udfylder Kvitteringerne

for Rekognitionerne, og, efter at disse ere betalte, forsyner Skjøderne med
Kvæsturens Paategning, som derefter forelægges Kvæstor til Underskrift.

7. Ligesom Forvalteren skal meddele Kvæstor alle til Budgetforslagene

fornødne Oplysninger og Beregninger over Jordebogsafgifternc, saaledes skal

han ogsaa meddele Bogholderen de til Brug ved Regnskabsafslutningerne

nødvendige Forklaringer, navnlig om de i Forbindelse med Jordebogsafgifterne

opkrævede Fogedpenge og Afløsningssummerne for Kirkearbejde m. v., og

48*
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Marts 6. om, hvad der har foranlediget de mulige Uoverensstemmelser mellem Bud-

getterne og Afgiftsberegningerne.

B. Vedkommende Gods og Tiender i Kjobenhavns, Frederiksborg og

Holbæk Amter. 8. Som den, der udforer alle Forvalterforretningcrne i

Kjobenhavns, Frederiksborg og Holbæk Amter, skal han til forskjellige,

nærmere af Kvæstor bestemte Tider, dels om Foraaret og dels i Okt. Maaned,

under Opkrævningen af det da forfaldne Afdrag paa Landgilden efter fore-

gaaendc Bckjendtgj oreiso mode paa forskjellige Steder i bemeldte Amter for

at modtage Afgifterne, som han derefter strax afskriver i Afgiftsberegningerne

og afleverer til Kassereren med specificerede Fortegnelser, der behandles paa

samme Maade som fornævnte ugentlige Afregninger med Kontoret i Soro.

9. For de i forestaaende Post ommeldte Inkassationer og for det For-

valteren i øvrigt paahvilende Ansvar stiller han en Kavtion af 3000 Rdl. i

anordningsmæssige Effekter. 10. Foruden fornævnte Godsrejser skal For-

valteren mode ved de aarlige Syn over Universitetets Landsbykirker i de om-

handlede Amter for at fore Synsprotokollen og paase Universitetets Tarv.

Ligeledes skal han efter Kvæstors nærmere Bestemmelse foretage andre nød-

vendige Rejser paa Godset, og i øvrigt udfore alle de Forretninger, ved-

kommende Godset, som Kvæstor maatte paalægge ham. 11. Til Bestridelsen

af de med bemeldte Rejser forbundne Udgifter tillægges der ham af de

dertil bevilgede 200 Rdl. aarlig Godtgjorelser efter specificerede Regninger

af de afholdte Befordringsudgifter samt desuden i Diæter 3 Rdl. daglig, saa

længe Rejserne vare. 12. Under Forvalterens Fraværelse paa de fore-

skrevne Godsrejser besorges hans Forretninger i Kvæsturen af den forrige

Kassekontrolor ved Kommunitetet, saa længe han forbliver til Assistance i

Kvæsturen, og senere af Kvæstors Fuldmægtig. 13. Naar Forvalteren

modtager de til Kvæstor afgivne Restancelister over Jordebogsafgifter med
Ordre om at foranstalte Restancerne inddrevne, skal han strax foranstalte

Tienderestancerne anmeldte til Udpantning, samt indkalde Landgilde-Re-

stanterne for Forligskommissionen, og i fornødent Fald forfølge Sagerne-

ved Retterne, samt rekvirere de fornødne Exekutionsforretninger m. v., i

hvilken Anledning han skal være pligtig at foretage de i saa Henseende

fornødne Rejser. 14. Da Skatteopkrævningen paa Universitetets og

Kommunitetets Godser er overgaaet til Amtstuerne, skal Forvalteren kun

paase, at Bønderne betale deres Skatter i rette Tid. Med Hensyn til de

Skatter, som udredes af Stiftelserne, skal Forvalteren foranstalte dem ind-

førte i Skattebøgerne og derefter opgive Kassereren, hvad der skal indbetales

til hver Amtstue, og efter at Indbetalingen er sket meddele Kassereren be-

kræftede Udskrifter af Skattebøgerne til Bilag ved Regnskaberne, ligesom

han ogsaa skal affatte de til Regnskaberne fornødne Beregninger over, hvor-

ledes Skatterne ere beregnede, samt under Revisionen forevise Revisor de

originale Skattebøger. For Smiths Legats Fæstegods, hvorfor Skatteoppe-

børselen først overtages af Amtstuerne, efterhaanden som Stederne sælges,

skal Forvalteren beregne og opkræve Skatterne og i fornødent Fald for-

anstalte Restancerne inddrevne, ligesom han ogsaa skal meddele Bogholderen

behorige Forklaringer om disse Skatter, navnlig for saa vidt de betales af

Legatet, og derhos paase, at Legatet oppebærer den det tilkommende Godt-
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gjørelsc for de indfriode Bankhæftelsessummer. 15. Forvalteren indleder Marts 6.

Forhandlinger og gjor Forslag om Salget af dot Tiendekorn, som leveres in

natura, og efter at Salgene cre approberede opretter han de derom fornodne

Kontrakter og besørger Restancerne inddrevne. 16. De aarlige For-

tegnelser over de Universitetet tilkommende Jordskyldsafgifter forfattes af

Forvalteren, som ligeledes udfylder de til Opkrævningen fornødne Kvit-

teringer. 17. Med Hensyn til hans Forhold til Stiftelsernes Bønder, da

har han i Almindelighed at tilholde enhver Fæster paa det ham anbetrocdc

Distrikt i et og alt at efterkomme deres Forpligtelser, ligesom han og har

at paase, at Arvefæsterne ikke handle mod de dem meddelte Arvefæste-

skjøder, og naar han bliver vidende om saadant, bør han strax indberette

det til Universitetets Kvæstor. Ligeledes bor han og jævnlig hos Gaard- og

Husfæsterne undersøge, om Bygningerne saa vel ved Gaardene som Husene

istandholdes, om behorig Besætning og Inventarium af Vogne, Plove m. v.

haves og vedligeholdes. Fremdeles har han og Tilsyn med, at det fornødne

Sæde- og Fødekorn ej forødes, og i Almindelighed, at en ordentlig og for-

nuftig Landøkonomi iagttages. Skulde i nogen af disse Poster befindes

Mangler, da har han herom at gjore alvorlige Erindringer, og i Fald saa-

danne findes uden Virkning, bør han betimelig derom underrette Kvæstor,

for at de fornødne Forholdsregler i Anledning deraf kunne træftes.

18. Ligesom han nøje bør paase, at Stiftelsens Bønder holde sig Lovene

og de kongelige Anordninger og Befalinger efterrettelige, saaledes bør han

ogsaa drage Omsorg for, at Stiftelsernes Bønder intet utilbørligt paabyrdes,

og at dem ingen Fornærmelse eller Forurettelse tilføjes. 19. Dersom

nogen , der har en Universitetet eller Kommunitetet tilhørende, til Hartkorn

ansat Ejendom, det være sig Gaard, Boelssted eller Hus i Arvefæste, skulde

mod Skj odeformularen overdrage enten sin hele Jordejendom eller nogen Del

af samme til en ny Brugers Ejendomsbesiddelse, uden at det nye Skjødc og

Adkomstbrev er givet Paategning af Kvæstor om, at der fra Stiftelsernes Side

intet er til Hinder for dets Tinglæsning, eller Stiftelsens overordnede Be-

styrelses Samtykke til den paagj ældende Transaktion paa anden Maade er

konstateret, skal Forvalteren, saa snart han bringer saadant i Erfaring, uop-

holdelig gjøre Indberetning til Kvæstor. 20. Det samme har han at iagt-

tage, naar slige Ejendomme, hvis Jordlodder ere matrikulerede under de Gaarde,

hvorfra de ere tagne, uden derom oprettet skriftligt Dokument, skulde blive

delte eller formindskede. Ligesaa bor han og paase, at ingen Hovedparcel af

en Gaard eller noget Boelssted eller Hus uden særdeles dertil erholdt Tilladelse

og uden skriftlig Dokuments Oprettelse faktisk inddrages under nogen anden

Ejendom. Skulde noget mod oven anførte stridende begaas, har han ligeledes

strax at gjore Indberetning herom. 21. Han maa forskaffe sig nøje Under-

retning om, at de Arvefæsteskjoder, som allerede ere udstedte, paa lovlig Maade

ere blevne tinglæste, og naar han finder, at dette ikke er sket, maa han tilholde

vedkommende Arvefæstere uopholdelig at besørge Tinglæsningen, samt paase,

at dette ogsaa virkelig sker. Ligeledes paaligger det ham at foranstalte de

Skjoder, som herefter udstedes, tinglæste, førend de overleveres ved-

kommende. 22. Han bor have nøje Indseende med, at de Bygninger paa

Stiftelsernes Gods, som endnu, uagtet de allerede ere opførte, ikke ere
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Marts 6. assurerede, eller som herefter vorde opførte, blive forsikrede for deres fulde

Værdi i Brandkassen. Naar dette er sket, blive Policerne at forevise ham

og af ham med Forevisningspaategning at forsyne uden Betaling. De med

Assurancerne, Taxationerne m. v. forbundne Udgifter skulle udredes af

Bygningernes Ejere. 23. At Arvefæsterne holde de paa deres Grundejen-

domme værende Bygninger i forsvarlig Stand, har han tilbørlig at paase, og

i Fald denne Pligt, uagtet hans Paamindelser, ikke iagttages af vedkommende

Arvefæstere, maa den fornødne Indberetning derom uden Ophold meddeles

Kvæstor. 24. I Tilfælde af Gaard- og Husfæsterens Dødsfald eller Fra-

trædelse paaser han, at Stiftelserne ske Fyldest for deres Tilgodehavende, og

at intet Tab samme paa nogen Maade tilføjes, ligesom han og nøje iagttager,

at de befalede Syns- og Taxationsforretninger afholdes paa den for Stif-

telserne mindst bekostelige Maade. I øvrigt paaligger det ham, om ethvert

Dødsfald af Fæster eller Arvefæster at gjøre Indberetning til Universitetets

Kvæstor, ledsaget med Oplysning, hvis det er en Fæster, om nogen Ejen-

dom derved bliver fæsteledig, og hvis det er en Arvefæster, om hvem der

efter denne overtager Ejendommen. 25. Naar ham maatte overdrages

nogen som helst Forretning, vedkommende Tilsynet med de i hans Forvalter-

distrikt beliggende, Universitetet tilhørende Kirker, deres Reparation m. v.,

da paaligger det ham at udføre saadanne med tilhørlig Omhu og Nøjagtig-

hed. 26. I Anledning af de daglige Expeditioner i Kvæsturen skal han

være tilstede paa Kontoret hver Søgnedag fra Kl. 9—2, ligesom han ogsaa

skal mode paa Kontoret om Eftermiddagen, naar de ham overdragne Forret-

ninger fordre det, eller det af Kvæstor anses nødvendigt. 27. Til

Assistance ved Renskrivning og navnlig ved Udfærdigelsen af Opkrævnings-

listerne skal han være berettiget til at benytte den hos ham og Kassereren

i Forening ansatte Skriver. 28. Det er en Selvfølge, at det maa være

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet forbeholdt at gjøre saadanne

Forandringer i og Tillæg til denne Instrux, som det efter Omstændighederne

i Fremtiden maatte anses fornødent.
(Kvæsturens Arkiv.)

Marts 7. Kons. Skr. til Kvæstor, hvorved der meddeles Kaptejn og Brænde-

vinsbrænder Scholdborg Tilladelse til i et Pakhus, som han agter at op-

føre op mod Valkendorfs Kollegiums Grund, at anbringe indtil 3 Vinduer,

af den under Sagen ommeldte Beskaffenhed, ud mod Kollegiets Have

paa hvert Loft, dog med Undtagelse af Stueetagen, dog saaledes, at Til-

ladelsen kun er gjældende, saa længe den paagjældende Bygning alene

anvendes til Pakhus for Korn og lignende lugtfrie og mindre brændbare

Varer, og der ikke i den hele ham tilhørende Ejendom indrettes nogen Damp-
fabrik. Konsistorium har derhos anmodet Kvæstor om, saa snart Kaptejn

Scholdborg har bestemt sig til at opfore det ommeldte Pakhus, at foranstalte

den fornødne Deklaration om Betingelserne for Anbringelsen af de omhandlede

Vinduer udstedt og tinglæst til Indførelse paa Scholdborgs Ejendoms Folium

i Skjøde- og Panteprotokollen.*) (Univ. Arkiv.)

*y Univ. Aarb. f. 1864 -71 I. S. 579.
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Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at den i kgl. Resol. 19. Nov. 1830 April 14.

indeholdte Bestemmelse, at hjemfaldne Oplagspenge henlægges til en særlig

Fond, forandres derhen, at de fra 1. April 18GG at regne tilbagebetales til

den Skoles Stipendiefond, af hvilken Stipendiet i sin Tid er udredet.

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Eforus for Valkendorfs Kollegium om, at den Pro- April 20.

fessorernes Distributs samt Eforus tilfaldende Andel af Renten af Kollegiets

Kapital frafaldes, indtil Kollegiets Gjæld til J. L. Smiths Legat er tilbage-

betalt, eller Konsistorium paa ny tager Kollegiets finansielle Status under

Overvejelse. *) (Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved efter Omstændighederne April 21.

bifaldes, at et af Alumnusværelserne paa Valkendorfs Kollegium i Stueetagen

lægges til Portnerens Lejlighed, der saaledes kommer til at bestaa af 2

Værelser, Kjøkken og Pigekammer, og at som Følge heraf Alumnernes Antal

fastsættes til 21 i Stedet for til 22.**)

(Univ. Arkiv.)

Studieplan til Vejledning for de medicinske studerende ved Kjøben- Juni 1.

havns Universitet, vedtaget af Fakultetet.***)

Det medicinske Studium omfatter forskjellige Discipliner, der staa i

et saadant bestemt gj ensidigt Forhold, at den ene ikke kan forstaas uden

ved Hjælp af Forudsætninger, der ere hentede fra en eller flere af de andre.

En vel overvejet Studieplan, der tager tilbørligt Hensyn til denne Discipli-

nernes indbyrdes Afhængighed af hverandre, vil derfor baade i høj Grad

kunne lette Arbejdet for de studerende og gjøre dette langt mere frugtbringende,

hvorimod et planløst Studium baade kræver længere Tid, mere Arbejde og

tilmed let vil føre til en Opsamling af kun lost forbundne Kundskaber.

Det medicinske Studiums enkelte Videnskabsfag kunne henføres til tre

Hovedgrupper: De forberedende Videnskaber skulle ikke blot lede

Lægevidenskabens Dyrkere ind paa den naturvidenskabelige Vej , som senere

skal lette deres Fremskridt baade i Theori og Praxis, men de skulle tillige

yde dem en Sum af Kundskaber, uden hvilke andre vigtige Videnskabsfag

hverken kunne forstaas eller fuldstændig tilegnes. Blandt disse forberedende

Videnskaber indtage unægtelig Kemi og Fysik den første Plads paa Grund

af deres stedse voxende Indflydelse baade paa den theoretiske og den prak-

tiske Medicin. Al den Tid og Flid, som den studerende kan ofre Studiet

af disse Videnskaber, kommer ham senere i høj Grad til gode saa vel ved

Fysiologiens som ved Pathologiens Studium. Zoologien har ved sit

komparativ-anatomiske Grundlag ligeledes en stor Betydning baade for

Fysiologien og for den almindelige Opfattelse af de anatomiske Forhold.

Botaniken endelig er ikke blot nødvendig for Studiet af Farmakologien med
Hensyn til de officinelle Planter, men den er ogsaa af Værd for Fysiologiens

*) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 577 Note.

**) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 577-78.
***) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 335-38.
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Juni 1. Studium, for saa vidt som den omfatter Plantefysiologien. Disse forberedende

Videnskaber maa derfor nødvendigvis være Gjenstand for den vordende

Læges første Studier. Af Hensyn til det medicinske Studiums store Omfang

ville de fleste vel være nødsagede til efter Forløbet af et eller halvandet

Aar foreløbig at afslutte deres Kursus i disse Fag med den foreskrevne

Forberedelses Examen. Naar nogle studerende hidtil have fundet, at deres

Tid i Løbet af dette første Studieaar ikke har været udfyldt fuldstændig,

kan dette bero derpaa, at der ikke er blevet lagt tilstrækkelig Vægt paa

disse vigtige Fag. Men dette er en stor Fejl; thi baade under hele det

følgende Studium og i Løbet af det senere praktiske Liv komme disse

Discipliner til mangfoldig Anvendelse. De bør derfor heller ikke lægges til

Side efter endt Forberedelses Examen, tvært imod vil den dygtige studerende

idelig føle Trang til baade at opfriske sine Kundskaber i samme, navnlig i

Kemi og Fysik, og til at udvide dem ved videre gaaende Studier.

De fundamentale Videnskaber, som danne det væsentlige Grundlag

for Medicinens Theori, cre Anatomi og Fysiologi. Anatomien forudsætter ingen

andre Forkundskaber end dem, den studerende medbringer, naar han har

fuldendt sit foreløbige Kursus i de forberedende Videnskaber. Et orienterende

Overblik over Menneskets Anatomi danner den naturlige og uundværlige

Indledning til det egentlige medicinske Studium, hvorfor den unge Mediciners

første Bestræbelse bør være rettet paa at erhverve sig dette. Selvfølgelig

kan dette første og foreløbige Bekjendtskab med Anatomien ikke udelukkende

være bundet til de anatomiske Forelæsninger, hvis Eækkefølge ikke for

ethvert Hold af studerende kan svare til den, hvori Studiet af Fagets

enkelte Afsnit bor foregaa, ligesom en fuldstændig Forelæsningscyklus først

kan afsluttes i Lobet af omtrent to Aar. Vigtigheden af, at den studerende

med Iver arbejder paa at skaffe sig det her omtalte første anatomiske Over-

blik, fremlyser deraf, at han, først efter at have erhvervet sig et saadant,

med Nytte kan begynde paa Studiet af Fysiologien; thi dette forudsætter

nødvendigvis ikke blot Kundskaber i Kemi, Fysik og Zoologi, men fremfor

alt ogsaa i Anatomi. "Derfor maa ogsaa Fysiologiens Studium begyndes i

det mindste et halvt Aar senere end Anatomiens. Fysiologien, hvis For-

maal er Kundskab om Livsytringerne, om deres Aarsagcr og om deres ind-

byrdes Sammenhæng, danner det egentlige videnskabelige Grundlag for

PathoL'gien og for den rationelle Therapi. Saa vel paa Grund heraf som

paa Grund af det store Omfang, den selv og dens Hjælpevidenskaber have,

bliver det i Regelen kun muligt for den studerende at gjennemgaa et fore-

løbigt Kursus i Fysiologien, førend han begynder sine Studier af de patho-

logisk-therapevtiske Discipliner. En saadan foreløbig Forelæsningscyklus vil

den studerende kunne gjennemgaa samtidig med, at den første toaarige

Forelæsningscyklus over Anatomien tilendebringes. Herefter — altsaa om-

trent to Aar efter endt Forberedelses Examen — vil Studenten være frem-

skredet saa vidt, at han med Nytte kan begynde sine Studier af Pathologien

og den praktiske Medicins Discipliner; men han er derfor endnu paa ingen

Maade færdig med Anatomien og Fysiologien. Han bør under hele Studiet

stadig stræbe at vedligeholde de ved det foreløbige Kursus indsamlede ana-

tomiske og fysiologiske Kundskaber samt benytte enhver Lejlighed til at
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udvide dem. Thi forst ved Forbindelsen med de pathologiske og praktiske Juni 1.

Studier faa Anatomien og Fysiologien deres sande Betydning som Medicinens

fundamentale Videnskaber. Saa vel Forelæsningerne over Anatomien som

Forelæsningerne og Examinatorierne over Fysiologien ere derfor beregnede

paa ogsaa at give de ældre studerende, som allerede besøge Hospitalerne, og

hvis Tid for storste Delen er optaget af de pathologiske og praktiske Studier,

Lejlighed til at vedligeholde og udvide deres anatomiske og fysiologiske

Kundskaber med et forholdsvis ringe Offer af Tid og Anstrængelse.

Studiet af den tredje Hovedgruppe af Discipliner, de pathologisk-

therapevtiske og praktiske, kan den studerende i Følge det foregaaende

ikke begynde med Nytte, inden han har erhvervet sig det fornødne Grundlag i

Anatomi og Fysiologi, og vel forberedt i disse vil han ogsaa langt lettere og

hurtigere kunne tilegne sig hine. De til denne Gruppe hørende Fag og Disci-

pliner kunne i det hele ret vel følges ad, og det maa anses som mindre væsent-

ligt, i hvilken Kækkefolge den studerende gjennemgaar dem under Benyttelse

af Forelæsninger, Hospitaler og praktiske -Øvelser. Det maa imidlertid dog

fremhæves, at Farmakodynamiken, der udgjør et Hovedafsnit af Farmakologien,

forudsætter et Overblik ikke blot over den almindelige, men ogsaa over den

specielle Pathologi; thi man maa naturligvis først have et Begreb om de

Sygdomme, mod hvilke Farmakodynamiken lærer os Midlerne, inden man
skrider til Studiet af dette Fag. End videre maa det udhæves, at ligesaa

unyttigt og skadeligt et for tidligt stadigt Besøg af Hospitalerne er, medens

den studerende endnu savner de fornødne theoretiske Kundskaber og For-

udsætninger, ligesaa vigtigt og nødvendigt er det at benytte den paa Hospi-

talerne givne Lejlighed til praktisk Uddannelse uafbrudt, naar først den

nævnte Betingelse er naaet. De tre her betegnede store Grupper, til hvilke

man saaledes kan henføre de medicinske Discipliner, komme omtrent til at

svare til den Deling af den medicinske Examen, som for Tiden er indført ved

vort Universitet. Hensigten med den bestaaende Examensdeling var til Dels

den, at man ønskede at lette de studerende Arbejdet derved, at de i den

sidste Tid af deres Studium, da den praktiske Uddannelse især lægger Beslag

paa deres Tid, skulde være fritagne for Beskæftigelse med de fundamentale

Videnskabers Detailler. Men til Dels var Hensigten med Examensdelingen

ogsaa den, at lede de studerende til — efter Erhvervelsen af de fornødne

Kundskaber i de forberedende Fag — først at indvinde et fast anatomisk

og fysiologisk Grundlag, inden de paabegyndte Studiet af Pathologien og den

praktiske Medicin. Det er indlysende, at denne Hensigt forfejles, og at

Studiet bliver planløst og dermed baade mindre frugtbringende og vanske-

ligere, naar den studerende strax efter at have absolveret den naturviden-

skabelige Forberedelses Examen begynder at høre Forelæsninger over alle de

Videnskabsfag, som henhøre under Embedsexamens første Del, eller naar han

endog begynder regelmæssig at besøge Hospitalerne og lader sig indtegne

som Volontør umiddelbart efter den nævnte Examen, førend han har er-

hvervet sig nogen Indsigt i Anatomi og Fysiologi. Derimod har Delingen

af den lægevidenskabelige Examen ikke haft til Hensigt at lede de studerende

til at underkaste sig Examens første Del, saa snart do have gjennemgaact det

første Kursus i de paagjældende Fag, og forend de have indvundet Kund-

Normer f. Univ. li. 4'J
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Juni 1. skaber i de til anden Del henhørende. Naar en saadan Opfattelse maaske

har gjort sig gjældende, da er den urigtig, og den er ikke overensstemmende

med den Tanke, som forte til Examens Deling. Dette ses allerede deraf, at

Farmakologien er optaget i Examens første Del. Heri ligger nemlig en

tydelig Tilkjendegivelse af, at de studerende ikke bør underkaste sig denne

strax efter at have gjennemgaaet deres første Kursus i Anatomi og Fysio-

logi, men først efter at de ere komne saa vidt, at de have tilegnet sig en

Oversigt ikke blot over den almindelige, men ogsaa over den specielle

Pathologi, da det jo, som oven for vist, er en Selvfølge, at Læren om
Lægemidlernes Anvendelse forudsætter nærmere Kjendskab til Sygdommene.

Hensigten med Examens Deling har saaledes ingenlunde været den at be-

væge de studerende til hurtigst muligt at absolvere Examens første Del , for

dernæst under Studiet af de pathologisk-therapevtiske og praktiske Fag at

lægge Anatomien og Fysiologien til Side. Enkelte af Fakultetes Medlemmer

have ved forskjellige Lejligheder ved Ord og Skrift advaret mod de omtalte

Misforstaaelser og Misgreb. Den nyere Bestemmelse, i Følge hvilken første

Del af Examen ikke bør tages om efter et kortere Tidsrum end et Aar,

har ligeledes haft til Hensigt at modvirke de studerendes voxende Tilbøjelig-

hed til at absolvere Examens første Del altfor tidlig, inden de have gjort

sig nærmere bekjendt med alle Medicinens Hovedfag. Naar vi fremdeles

finde os foranledigede til at arbejde hen til Keformer i Studiets og Examens

Forhold, saa kunne de studerende være overbeviste om, at dette altid sker i

deres egen velforstaaede Interesse, og at vi derved især ville søge at raade

Bod paa de Ulemper, en forfejlet Studieplan maa medføre. For at forebygge

enhver Misforstaaelse af denne vor Hensigt have vi hermed villet give de

studerende en Vejledning til Ordningen af deres Studieplan, som naturligvis

maa indrettes efter Studiets Tarv, og hvis Enkeltheder ikke kunne og ikke

skulle betegnes ved den Maade, paa hvilken Examen er ordnet.

(Lægev. Fak. Arkiv.)

Juni 7. Bekj. (Resol. 25. Maj) om, at Kongen har bifaldet: at Bestemmelsen

i kgl. Resol. 10. Maj 1854 — bekjendtgjort under 19. s. M. — angaaende

nogle Forandringer i de ved Frd. 9. Jan. 1824 givne Regler for Erhvervelsen

af de akademiske Grader ved Kjøbenhavns Universitet § 2 litr. b forandres

derhen, at Forsvarshandlingen ved de akademiske Disputatser herefter skal

finde Sted i Modersmaalet, med mindre det paagjældende Fakultet efter den

promoverendes ønske maatte finde Grund til at tillade Brugen af det

latinske Sprog. *)

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Juni 13. Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved bifaldes , at den i

Univ. og Skole-Direkt. Skr. 31. Dec. 1841 anordnede latinske Oversættelse

af Universitetets aarlige Prisopgaver for Fremtiden maa bortfalde, dog saa-

ledes, at Opgaven i den klassiske Filologi fremdeles som hidtil ledsages af

en latinsk Oversættelse.**) (Univ. Arkiv.)

*) Univ. Aarb. f. 18G4-71 I. S. 433-35.
**) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 429-31.
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Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved sainmo anmodes om Juli 9.

at træffe Foranstaltning til, at for Fremtiden de Ansøgninger, der ind-

komme til Universitetet om Rejsestipendier af Kommunitetets Midler, af-

gjores saa betimelig, at Fordelingen inden hvert Aars 1 Maj kan forelægges

Ministeriet til Approbation, hvorhos Ministeriet har bifaldet, at der ligeledes

inden hvert Aars 1. Maj træffes Bestemmelse med Hensyn til andre Rejse-

stipendier, som Konsistorium har at bortgive, og som ellers i Følge Fundatserne

skulle uddeles i Juni Termin*)
(Univ. Arkiv)

Danmarks Riges gjennemsete Grundlov af 5 Juni 1849. Juli 28.

§ 2. Den lovgivende Magt er hos Kongen og Rigsdagen i Forening.

Den udøvende Magt er hos Kongen. Den dømmende Magt er hos Dom-

stolene. § 17. Kongen besætter alle Embeder i samme Omfang som

hidtil. Forandringer heri kunne ske ved Lov. Ingen kan beskikkes til

Embedsmand, som ikke har Indfødsret. Enhver Embedsmand, civil eller

militær, aflægger Ed paa Grundloven. Kongen kan afskedige de af ham

ansatte Embedsmænd. Disses Pension fastsættes i Overensstemmelse med

Pensionsloven. Kongen kan forflytte Embedsmænd uden deres Samtykke,

dog saaledes, at de ikke derved tabe i Embedsindtægter, og at der gives dem

Valget mellem saadan Forflyttelse og Afsked med Pension efter de alminde-

lige Regler. Undtagelser for visse Klasser af Embedsmænd , foruden den i

§ 73 fastsatte, bestemmes ved Lov. § 27. Kongen meddeler dels umiddel-

bart, dels gjennem vedkommende Regeringsmyndigheder, saadanne Bevillinger

og Undtagelser fra Lovene, som enten i Følge de før 5 Juni 1849 gjældende

Regler ere i Brug, eller hvortil Hjemmel indeholdes i en siden den Tid ud-

given Lov. § 5.0. Hvert Ting udnævner to lønnede Revisorer. Disse

gjennemgaa det aarlige Statsregnskab og paase, at samtlige Statens Ind-

tægter deri ere blevne opførte, og at ingen Udgift uden for Finansloven har

fundet Sted. De kunne fordre sig alle fornødne Oplysninger og Aktstykker

meddelte. Det aarlige Statsregnskab, med Revisorernes Bemærkninger, fore-

lægges derefter Rigsdagen, som med Hensyn til samme tager Beslutning.

Forandringer i disse Bestemmelser kunne ske ved Lov. § 72. Dom-
stolene ere berettigede til at paakjende ethvert Spørgsmaal om -Ovrigheds-

myndighedens Grænser. Den, der vil rejse saadant Spørgsmaal, kan dog

ikke ved at bringe Sagen for Domstolene unddrage sig fra foreløbig at efter-

komme øvrighedens Befaling. § 76. Borgerne have Ret til at forene sig

i Samfund for at dyrke Gud paa den Maadc, der stemmer med deres Over-

bevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod Sædeligheden

eller den offentlige Orden. § 79. Ingen kan paa Grund af sin Tros-

bekendelse berøves Adgang til den fulde Nydelse af borgerlige og politiske

Bel ligheder, eller unddrage sig Opfyldelsen af nogen almindelig Borgerpligt.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart).

*) Univ. Aarb. f. 1804-71 I. S. 549-51. Herom har Konsistorium tilskrevet de for-

skjellige Eforer, ogsaa for saa vidt Rejsestipendierne bortgives af Fakulteterne. Se

i ovrigt Kons. Bekj. 15. Okt. 18GG.

49*
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Okt. 15. Bekj. fra Konsistorium om Indgivelse af Ansøgninger om Rcjse-

understøttelsc.

Da det er bestemt *), at Konsistoriums Indstilling angaaende Ansøg-

ningerne om Kejseunderstøttelser af den Sum, som ved de aarlige Finanslove

bevilges hertil af Kommunitetets Midler, skal forelægges Ministeriet for

Kirke- og Undervisningsvæsenet inden hvert Aars 1 Maj, bekjendtgjores her-

ved, at alle Ansøgninger om Kejseunderstøttelser af oven nævnte Sum maa
være indgivne til Konsistorium inden hvert Aars 1 Marts. Det samme vil

ogsaa for Fremtiden blive at iagttage med Hensyn til Ansøgninger om de

Kejsestipendier, som bortgives af Konsistorium, vedkommende Fakulteter,

eller Eforer, for saa vidt de ellers efter hidtil gjældende Regler skulde ud-

deles i Juni Termin. Hed Hensyn til det nærmere angaaende Tiden for

disse Ansøgningers Indgivelse vil der, hver Gang et Rejsestipendium bliver

ledigt, ske Opslag paa sædvanlig Maade i Universitetets Forsal.

(Univ. Arkiv).

Okt. 20. Overenskomst mellem de Delegerede for det Classenske Fideikommis

og Universitetet om Foreningen af det Classenske Bibliothek med Universitets-

bibliotheket **).

Det Classenske Bibliothek, med Undtagelse af sammes landøkono-

miske Afdeling, forenes med Universitetsbibliotheket paa følgende Vilkaar:

1. Det forenede Bibliothek kaldes: »Universitetsbibliotheket og det dermed

forenede Classenske Bibliothek«. 2. De Doubletter af det Classenske

Bibliothek, ligesom alle de Bøger af dette Bibliothek, der ikke optages i det

forenede Bibliothek, forbeholder Fideikommisdirektionen sig at disponere

over. Naar blandt Doubletterne det, der hører til det Classenske Bibliothek,

beholdes i det forenede Bibliothek, fordi det er bedre end det, som findes i

Universitetsbibliotheket, kan Fideikommisset, hvis det ønskes, disponere over

det sidst nævnte. Dog forudsættes det, at begge Doubletter i enkelte Til-

fælde forblive i det forenede Bibliothek, navnlig Doubletter af Værker, som

cre Gjenstand for meget Udlaan, eller som vanskelig kunne erstattes, hvis

de skulde opslides eller paa anden Maade forkomme. De Doubletter af begge

Bibliotheker, som ikke optages i det forenede Bibliothek, forsynes med et

Mærke, hvorved Afgangen fra Bibliotheket godtgjøres. 3. De Fag,

som af det Classenske Bibliothek indlemmes i det forenede Bibliothek, skulle

stedse konserveres, vedligeholdes, forøges og suppleres for den Sum, som

dertil tilstaas, og som udelukkende bliver at anvende dertil. De saaiedes

anskaffede Bøger og Værker forsynes alene med det af det Classenske Biblio-

thek hidtil benyttede Mærke o: Stifterens Vaaben. Over de Bøger, som an-

skaffes for Bidraget fra det Classenske Fideikommis, sendes specificerede og

af Bibliotheksbestyrelsen attesterede Regninger til Direktionen for Fideikom-

misset, som lader dem betale af Fideikommissets Kasserer, for saa vidt deres

paalydende Summer ikke overskride det tilstaaede Beløb. Da Fideikommisset

saaiedes kommer i Besiddelse af samtlige specificerede Regninger, og deraf

•) Jfr. UMskr. 9. Juli 1866.

**) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 460-62.
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faar fuldstændig Underretning om alle Anskaffelser af Bøger for det til- Okt. 20.

staaede aarligc Bidrag, bliver derom ingen videre Indberetning at indsende

fra Bibliothekets Betyrelse. 4. Kun det alfabetiske Katalog fortsættes

særskilt over de Boger, som anskaffes for Fideikommissets Bidrag. 5. Ind-

bindingen saa vel af de nye Boger, som anskaffes for Fideikommissets Regning

som af de ældre til det Classenske Bibliothek henhørende Bøger, naar de

trænge til Istandsættelse eller Ombinding, skal ske paa den ved det Classenske

Bibliothek hidtil brugte solide Maade. 6. I det Katalog, som afleveres

med den Classenske Bogsamling, bliver det ved hver Bog og Værk at be-

mærke, om det er forblevet i det forenede Bibliothek eller tilbageleveret.

7. Som Følge af oven staaende Bestemmelse maa ingen Bog, som af den

Classenske Bogsamling gaar over i det forenede Bibliothek, sælges eller af-

hændes uden Samtykke fra Direktionen for Fideikommisset, ligesom det af

Fideikommisset tilstaaede aarlige Bidrag ikke maa anvendes til noget som

helst andet Brug end til Supplering og Vedligeholdelse af de fra Fideikom-

missets Bibliothek afleverede Fag, og til Indbinding af de for Fideikom-

missets Regning anskaffede nye Bøger eller de af det afleverede Værker.

8. Til den Classenske Bogsamlings Konservering, Vedligeholdelse og For-

øgelse, gamle og nye dertil henhørende Bøgers Indbinding m. v. bestemmes et

Beløb af 1,200 Rdlr. aarlig, som Direktionen for Fideikomraisset lader udbetale

efterhaanden, som Regninger indløbe, jfr. Nr. 3. For saa vidt denne Sum
ikke i det hele anvendes i det løbende Aar, tillægges det ikke benyttede

Belob til det paafølgende Aars Bidrag og anvendes i Forening med dette.

9. Til Lønning af det forenede Bibliotheks Personale bidrager Fideikom-

misset aarlig 600 Rdlr. , hvilke ligeledes udbetales til vedkommende

paa Fideikommissets Kontor efter Rekvisition fra Bibliothekets Bestyrelse.

Indtil den ved det Classenske Bibliothek nu konstituerede Bibliothekar Hoff-

mann erholder en Tilvæxt af i det mindste 300 Rdl. i de faste Indtægter,

som han nu har uden for det, der ydes ham af Fideikommisset, bliver det

nævnte Bidrag imidlertid kun at udrede med 300 Rdl. 10. De med
Flytningen og Opstillingen af Bogsamlingen og med den dermed i For-

bindelse staaende Undersøgelse af Bøger og Værker i begge Bibliotheker, for

at bestemme, hvilke Doubletter der skal beholdes, samt den ligeledes dermed

i Forbindelse staaende Katalogisering m. v. forbundne Udgifter udreder

Fideikommisset efter fremlagte og behørig attesterede Regninger med en

Sum af indtil 1,250 Rdlr. 11. En Buste i Marmor af General Classen

og eventuelt en lignende af Gehejmeraad Classen saa vel som de tvende

store Glober, der findes i det Classenske Bibliothek, gives passende Plads i

det forenede Bibliothek. Busten, eller eventuelt Busterne, bekostes af Fidei-

kommisset. 12. Naar den endelige Bestemmelse er taget, paabegyndes

Flytningen snarest mulig og bliver derefter uden Afbrydelse at fortsætte.

End videre maa undertegnede, Gehejmeraad Tillisch, med Hensyn til, at

Direktionen for det Classenske Fideikommis kun i Følge Ministeriet Op-
fordring og i Henhold til de derfor talende Grunde har kunnet lade sig be-

væge til at gaa ind paa at opgive det Classenske Bibliotheks Selvstændighed,

stille den Betingelse, at Ministeriet selv erhverver Hs. Majestæt Kongens
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Okt 20. allerhøjeste Stadfæstelse paa den intenderede Forandring, for saa vidt Fidei-

kommisset angaar*). (Univ. Arkiv).

Okt. 31. Lægev. Fak. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-

væsenet, i hvilken bl. a. udtales, at der sædvanlig i Gebyr for særlige Tenta-

mina under Fakultetet af Examinandcn erlægges 40 Kr. **)

(Lægev. Fak. Arkiv).

Nov. 10. Kgl. Resol. , hvorved bifaldes , at de i Instruxen for Stadsfysikus i

Kjobenhavn af 23. Marts 1813 § 8 nævnte forensiske Forretninger — nem-

lig de retslige Obduktioner, det retslægevidenskabelige Skjøn over tvivlsomme

Sindstilstande o. s. v., for saa vidt disse forlanges af Ketterne, samt endelig

de retslige Ligsyn — fra den Tid at regne, da den paatænkte nye Docent-

post i Eetslægevidenskab træder i Virksomhed, udsondres fra det ved Lov 4.

Marts 1857 §§ 11 og 13 jfr. Vedtægt for Kjøbenhavns Kommunalanliggender

af 30. Dec. 1857 § 9 oprettede Statslægeembede i Kjobenhavn og henlægges

under Docenten i Eetslægevidenskab. ***) (Univ. Arkiv).

Nov. 26. Justitsm. Skr. til det kgl. Sundhedskollegium , hvorved der — i

Anledning af et Andragende fra Forpagter Hanisch om Tilladelse til at be-

handle Patienter, der lide af Gigt, Saarskade og Bændelorm, — meddeles

denne Tilladelse til at underkaste sig en Prøve af det af det lægeviden-

skabelige Fakultet foreslaaede Indhold. ****) (Lægev. Fak. Arkiv).

Dec. 1. Kons. Skr. til Eforus for Professorernes Enkekasse om Nydelse af

fuld eller halv Pension.

Da Konf. Forchhammer d. 5. April 1850 gjorde Indskud i Enkekassen, blev hans

Hustru, som var lidt over 21 Aar yngre end ham. efter den da gjældende Fundats ind-

tegnet som berettiget til fuld Pension, idet Fundatsens § 16 bestemte, at »saa snart der

befindes større Forskjel« end 25 Aar mellem den afdøde Mands og Enkens Alder, »var

det ikkun et eneste Aar, da nyde slige Enker ikkun halv Pension mod de andre«. Da
imidlertid Tillægsbestemmelsernes § 7 fastsætter, »at Hustruen, naar hun er fulde 20 Aar

yngre end Manden, kun erholder Adgang til halv Pension mod andre Enker«, og da

Konf. Forchhammer afgik ved Døden, efter at denne Bestemmelse var traadt i Kraft, fore-

lagde Eforus Konsistorium det Spørgsmaal, om Enken var berettiget til at erholde fuld

eller halv Pension.

Ved Skrivelse til Eforus har Konsistorium besvaret Spørgsmaalet saa-

ledes, at hun er berettiget til at erholde fuld Pension.

(Univ. Arkiv).

Dec. 18. Kons. Skr. til Universitetspedel Speer, hvorved udtales, at det an-

ordnede Gebyr ved Magisterkonferenser, ligesom ved andre Examina, skal er-

lægges forud, forend vedkommende bliver stedet til at begynde Examensprøven,

o: forend Opgaven til den udforlige Afhandling overleveres Kandidaten.

(Univ. Arkiv).

*) Jfr. kgl. Resol. 2. Marts 1867.

**) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 389-90.

***) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 205-23.

****) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 389-90.
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Kgl. Resol., hvorved stadfæstes don mellem Delegerede fra Univer- Marts 2.

sitetet paa Universitetsbibliothekets Side og fra Direktionen for det Classenske

Fideikommis paa det Classenske Bibliotheks Vegne under 20. Okt. f. A. trufne

Overenskomst om en Forening af de to nævnte Bibliotheker. *)

(Univ. Arkiv).

Concl. fac. med. om, at Examen i almindelig Pathologi og patho- Marts 24.

logisk Anatomi fremtidig skal holdes i Juni Maaned i Stedet for, som hid-

til, i April.
(Lægev. Fak. Arkiv.)

Lov om Afløsning af de ved Demarkationslinien om Kjobenhavn Juli 6.

paalagte Indskrænkninger samt om Bemyndigelse for Regeringen til Af-

hændelse af en Del af Kjøbenhavns Fæstningsværker paa Sjælland.

§ 4. Af det til de nuværende Fæstningsværker henhorende Terræn

kan et Areal af Størrelse indtil 21 Tdr. Land afstaas til Universitetet til

Anlæg af en botanisk Have og et astronomisk Observatorium, mod at

Universitetet giver Vederlag i den nuværende botaniske Haves Grund til

Staten. Den af Universitetet saaledes erhvervede nye Grund maa kun be-

nyttes i de anførte eller andre videnskabelige Øjemed.

(Algr. Ussings Lovsaml.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om, hvorledes Regnskaberne Okt. 19.

for Universitetets forenede zoologiske Museer blive at aflægge m. v.**)

I Henhold til Konsistoriums Indstilling bifalder Ministeriet: A.
l
) at Regnskabet for det Moltkeske Legat Konto II og III som hidtil

aflægges af Universitetskvæsturen ved Kalenderaarets Udgang; 2
) at

Regnskabet for Assistancesummen som hidtil aflægges for Finansaaret af

Universitetskvæsturen; 3
) at Regnskaberne for Museets enkelte Afdelinger

aflægges af hver Afdelings Bestyrer, Regnskabet for Forelæsningssamlingen

af Professor zoologiæ og Regnskabet for Fællesudgifterne for alle Museets

Afdelinger af Museumsraadets Formand, saaledes at samtlige disse Regn-

skaber, der aflægges for Finansaaret, indsendes til Museumsraadets Formand

og af ham samlede indsendes til Revisor; B. at Revisors Antegnelser af-

fattes særskilt for hver af de under Litr. A. Nr. 3 nævnte Regnskaber og

stiles til den Regnskabsfører, som har undertegnet dem, men sendes under

et til Museumsraadets Formand, som da vil have at fordele dem til de

enkelte Regnskabsførere. Disses Besvarelser indsendes da tillige med
Revisors Antegnelser til Formanden for Museumsraadet, som tilstiller Konsi-

storium dem, for at samme, ganske paa den Maade, som det sker med
Universitetets Eforiregnskaber, kan sende dem til Revisor.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium , i hvilken bl. a. udtales — i Dec. 1G.

Anledning af en Ytring af Konsistorium i Skrivelse af 10. Nov. s. A.

om, at den botaniske Have maa betragtes som en Universitetshave , hvis

*) Univ. Aarb. f. 18G4-71 I. S. 400-62.

**) Univ. Aarb. f. 18G4-71 I. S. 490-91.
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Dec. 1G. Hovedformaal er at afgive det fornødne Materiale til det botaniske Studium

og de botaniske Forelæsninger, men at den derimod ikke kan betragtes som

et botanisk Institut med videre gaaende Formaal, saaledes som de af Staten

underholdte store botaniske Haver, der findes flere Steder, saasom i Paris, i

Kew ved London eller i St. Petersborg — at Ministeriet ikke mistyder eller

afviger fra Konsistoriums Opfattelse af det begrænsede Formaal, der maa
stilles Haven, hvis den alene skal bevares som Universitetshave. *)

(Univ. Arkiv.)

18G8.

Jan. 6. Underv. Min. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet, ved hvilken

Dr. med. C. G. Gædeken beskikkes som Docent i Retslægevidenskab og

offentlig Hygiejne med et Honorar af 700 Rdl. aarlig fra den 1. s. M. at

regne. **)

(Lægev. Fak. Arkiv.)

Marts 19. Skrivelse fra Eforus for Elers Kollegium til Kollegiets Inspektor:

Ingen Beboer af Kollegiet maa tage nogen til Huse hos sig. Undtagelse fra

denne Regel kræver særlig Bevilling af Eforus, og denne kan kun ventes

meddelt, naar den, som ønskes midlertidig indtaget paa Kollegiet, er Student

og Broder til den, fra hvem -Ønsket udgaar, ligesom der i saadant Tilfælde

vil blive forlangt udtrykkelig Indvilgelse fra Kontubernalens Side.

(Kollegiets Arkiv).

Marts 23. Regler for Benyttelsen af det mineralogisk-geognostiske Museums

Samlinger, givne af Bestyreren.

1. De Mineralier, Bjærgarter og Forsteninger, der ved Forelæsningerne

omsendes blandt Tilhørerne, maa kun udtages af Æskerne, naar det er nød-

vendigt for at kunne læse Etiketterne; men ellers er det en ufravigelig

Regel, at de aldeles ikke maa berøres eller Glasbedækningerne over Hoved-

samlingens Mineralier aftages, ligesom det heller ikke tillades før eller efter

en Forelæsning at røre ved de i Avditoriet fremsatte Gjenstande. 2. Den

mindre Studiesamling. Førend de studerende benytte den i § 3 nævnte

Forelæsningssamling, maa den mindre Studiesamling være gjennemgaaet, og

hvad Brugen af denne angaar maa det bemærkes, at ligesom der intet er

til Hinder for at prøve Haardheden paa de til denne Samling hørende

Mineralier, er det dog kun under den Forudsætning, at man ikke anstiller

saadanne Prøver mer end højst nødvendigt, da Samlingen ellers inden kort

Tid vil blive gjort aldeles ubrugelig. 3. Den større Studiesamling (Fore-

læsningssamlingen) kan under den i § 2 nævnte Betingelse benyttes ved

Studierne, naar man derom henvender sig til Bestyreren af Museet eller til

en af de tilstedeværende Assistenter, der da udleverer de attraaede Suiter af

Mineralier, og til hvem de igjen afleveres i uskadt Stand efter Afbenyttelsen.

Mineralierne i denne Samling maa nok enkeltvis udtages af Æskerne, for at

kunne sammenlignes med den paa Etiketten anførte Beskrivelse, men de

*) Univ. Aarb. f. 1804-71 I. S. 470.

**) Univ. Aarb. f. 1864-71 II. S. 69-71.
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maa behandles med al mulig Omhu og lægges forsigtig tilbage i den paa- Marts 23.

gjældende Æske. Der maa ikke anstilles nogen som helst Frove med

Hensyn til Haardhed, Streg o. s. v., ligesom det heller ikke kan tilstedes,

at man tager Æskerne ud af Skuflerne, hvorved der vil foraarsages Uorden

i Sammenstillingen. 4. For saa vidt nogen ønsker at benytte Museets

andre Samlinger, vil Bestyreren eller, i hans Fraværelse, den første Assistent

meddele nærmere Underretning om Betingelserne for deres Afbenyttelse,

hvorimod ingen maa paa egen Haand aabne andre end de anviste Skuffer.

5. Det er en Selvfølge, at Adgangen til Museets Samlinger kun kan ind-

rømmes dem, der samvittighedsfuldt følge de her givne Forskrifter.

(Museets Arkiv.) 1867.

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved — efter at Inter- Nov. 28.

essenterne i Professorernes Enkekasse havde bemyndiget Konsistorium til at

søge udvirket, at Enkekassens Kapitalformue saa hurtig, som Omstændig-

hederne tillode det, udsondredes fra den almindelige Legatmasse og sær-

skilt forvaltedes i Universitetskvæsturen, under det for Legatmidlerne anordnede

Tilsyn af Konsistorium , samt at Enkekassens Pengekapital anbragtes i kgl.

danske Obligationer til 4 eller 5%, eller udsattes til højere Rente end 4%
aarlig, dog alene mod saadan Sikkerhed i faste Ejendomme, som efter Lov-

givningen udkræves med Hensyn til Udlaan af umyndiges Midler — bifaldes,

at den Professorernes Enkekasse tilhørende Kapitalformue udsondres fra den

almindelige Legatmasse efter det af Kvæstor fremsatte Forslag, saaledes at

trende nærmere betegnede, Legatkassen tilhørende Obligationer overtages af

Sorø Akademi , efterhaanden som dette faar de dertil fornødne kontante

Midler.*) (Univ. Arkiv.)

1868.

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at der i Marts 25.

Universitetets kemiske Laboratorium oprettes 3 Fripladser for trængende

studerende, og at disse Pladser besættes af Laboratoriets Bestyrer for et

Semester ad Gangen, hvorhos det ligeledes bifaldes, at Betalingen for Be-

nyttelsen af Pladser for videre komne ansættes til 20 Rdl. for hvert Semester,

og at det overlades Bestyreren, naar Pladsen i Laboratoriet tillader det, at

tilstaa yngre Videnskabsmænd Adgang til at benytte Laboratoriet for at

anstille selvstændige kemiske Arbejder uden Betaling, mod at de ligesom

alle andre erstatte, hvad de ved Uforsigtighed maatte ødelægge af Labora-

toriets Inventarium, og selv afholde de større Udgifter, som deres Arbejde

maatte medføre. (Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Bestyrelseskomitecn for Kommunitetets Stipendie- Marts 28.

væsen, i hvilken Konsistorium tiltræder Komiteens og Regensprovstens An-
skuelse, at Cand. jur. Shaw ikke kan anses berettiget til at vedblive at nyde

Ki'inmunitetsstipendiet, efter at lian har absolveret juridisk Embedsexamen,

•) Univ. Aarb. f. 18G4-71 1. S. 197-201.

Normer f. Univ. II. 50
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Marts 28. fordi han derefter ved Universitetet vil studere Statsvidenskaberne og under-

kaste sig statsvidenskabelig Examen, hvorimod Konsistorium paa Grund af

de foreliggende, aldeles særegne Omstændigheder indrømmer ham en For-

længelse af Stipendietiden paa Va Aar. *)

(Univ. Arkiv.)

Maj 23. Kons. Skr. til Eforus for Borcks Kollegium — i Anledning af et

Andragende om, at Alumnus paa Kollegiet, Cand theol. N. N., der i Febr.

s. A. var blevet udnævnt til Kateket hos en Præst i Kjøbenhavn, men hvis

hele Løn var c. 150 Rdl., maatte faa Stipendiet fuldt udbetalt til medio Maj,

til hvilken Tid han skulde forlade Kollegiet, hvorfor Eforus havde paabc-

raabt Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. VI, § 2 Nr. 5, (»men saa snart en

andensteds bliver forsørget«) — hvori udtales, at der intet findes at

erindre mod den ansøgte Udbetaling.**)
(Univ. Arkiv.)

Maj 26. Lov om Adgang til Sagførervirksomheden.

§ 2. Til at opnaa Beskikkelse som Højesteretssagfører udfordres, at

den paagj ældende har bestaaet den fuldstændige juridiske Examen med
Karakteren Laudabilis til begge Prøver, at han i tre Aar har været i Virk-

somhed som Overretssagfører, samt at han har aflagt fyldestgj ørende Prøve

ved for Højesteret at udføre fire Sager, nemlig to Straffesager, en som

Aktor og en som Defensor, og to private Sager, hvoraf i alt Fald den ene

for Citanten. Til saadan Prøve kan ingen fremstille sig oftere end to Gange.

Ingen erholder Adgang til Prøven, forinden han har fremlagt Justitsmini-

steriets Tilkjendegivelse om, at han efter bestaaet Prøve vil kunne erholde

Beskikkelse som Højesteretssagfører, og for Rettens Justitiarius end videre

godtgjort, at det er ham overdraget, som foran nævnt, at udføre to private

Sager, hvori en Sagfører har meldt sig som mødende for den anden Part.

§ 3. Den, der attraar Beskikkelse som Overretssagfører, skal godtgjøre,

at han har underkastet sig den fuldstændige juridiske Examen i det mindste

med Karakteren Haud illaudabilis til begge Prøver eller den ved Bekj.

7. Marts 1865 anordnede særlige Prøve, samt at han enten i tre Aar har

været i Virksomhed som Sagfører ved Underretterne eller efter tinglæst

Fuldmagt fra en af de af Kongen beskikkede Sagførere eller som avtoriseret

Fuldmægtig i Henhold til denne Lovs § 10 hos en Højesterets- eller Over-

retssagfører i tre Aar har givet stadigt Møde for en af Overretterne samt

deltaget i de hos hans Principal forefaldende Forretninger, navnlig i Af-

fattelsen af Indlæg. § 4. Til Beskikkelse som Underretssagfører udfordres,

at den paagjældende skal godtgjøre at have underkastet sig enten den fuld-

stændige juridiske Examen med i det mindste Karakteren Haud illaudabilis

til begge Prøver eller den ved Bekj. 7. Marts 1865 anordnede særlige Prøve

eller den ufuldstændige juridiske Examen med Karakteren Bekvem til den

theoretiske og Vel til den praktiske Prøve. Den paagjældende skal derhos

*) Univ. Aarb. f. 18G4-71 I. S. 596-99.
**) Univ. Aarb. f. 18G4-71 I. S. 585.
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godtgjøre, at han enten i tre Aar efter tinglæst Fuldmagt fra en af de af Maj 2G.

Kongen beskikkede Sagførere eller som avtoriseret Fuldmægtig i Henhold til

denne Lovs § 10 har givet stadigt Mode i en Ret samt deltaget i de hos

hans Principal forefaldende Forretninger, navnlig i Affattelsen af Indlæg,

eller i tre Aar har gjort stadig Tjeneste som Fuldmægtig paa et Amtskontor

eller som avtoriseret Dommerfuldmægtig. § 5. Dommere og Universitets-

lærere i Lovkyndigheden, der som saadanne have været i Virksomhed i tre

Aar, skulle, naar de opfylde de ellers i denne Lov foreskrevne Betingelser,

være berettigede til, lige med Overretssagførere, efter fyldestgjørende Af-

læggelse af den i § 2 ommeldte Prøve, at opnaa Beskikkelse som Højeste-

retssagfører. Ligeledes skulle de, naar de i øvrigt fyldestgj ore Betingelserne,

have Adgang til at beskikkes som Overrets- eller Underretssagfører , uanset

at de ikke have været i nogen af de for saadan Beskikkelse ellers nødven-

dige Fuldmægtig- Stillinger.

(Algr. Ussings Lovsaml.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at kgl. Resol. 13. Maj 1791, sammen- Juni 23.

holdt med kgl. Resol. 15. Febr. 1793 forandres derhen, at Adgangen til at

vinde Universitetets Prismedaille fremtidig ikke skal være indskrænket til

akademiske Borgere og ubefordrede Kandidater, der ikke staa i noget

offentligt eller andet Embede, men aabnes for enhver, som uden at have

opnaaet fast kgl. Ansættelse paa den Tid, Prisopgaven besvares, maatte føle

sig opfordret til at deltage i Konkurrencen.*)
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, ved hvilken Underretning Juni 27.

meddeles om den kgl. Resol. af 23. s. M., hvorhos bemærkes, at de 500 Rdl.,

som ere bevilgede paa Universitetets Budget for 1868—69, Udgiftskonto 12,

for derved at sætte Konsistorium i Stand til, ved Siden af Prismedaillen at

tilstaa de studerende ved Universitetet et Pengebeløb som Erstatning for den

paa Opgavens Løsning anvendte Tid, nemlig af 100 Rdl. for dem, hvilke

Medaillen tilkj endes, og 50 Rdl. for dem, som erholde Akcessit, ere stillede

til Konsistoriums Disposition. Ministeriet har derhos tilføjet, at det ved

Finansloven for 1869—70 vil søge definitivt afgjort, hvorvidt det har været

Udvalgets Mening, at der ogsaa skal tilstaas andre end akademiske Borgere

Ret til Udbetaling af fornævnte 100 Rdl. eller 50 Rdl. ved Siden af Pris-

medaillen eller Akcessit.**)
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Afgivelse af Tidssignalet.***) Juni 29.

Da Signalgivningen fra Rundetaarn ikke fandtes at svare til Tidens Fordringer

og navnlig ikke at stifte den Nytte, som der ved en hensigtsmæssig Forandring i Ind-

retningen kunde opnaas, opstod der ved Restavrationen af Taarnet, under hvilken Sig-

naliseringen maatte ophore, Sporgsmaal om hertil at træffe Foranstaltning. Samtidig

*) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 422-29.
•*) Ved Finansloven for det nævnte Finansaar er Sporgsmaalet besvaret bekræftende,

jfr. Anm. til Finanslovforslaget. Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 422—29.
*—) Univ. Aarb. f. 1804-71 I. S. 511.
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Juni 29. hermed fremkom der fra Indenrigsministeriet Forslag om at bevilge de fornodne Midler

ti! at give Tidssignalet med Kugle fra Nicolaj Taarn daglig (undtagen Son- og Hellig-

dage), saaledes at det kunde tjene til Regulering af Skibsurene; men disse Forslag bleve

ved 2. Behandling af Finansloven for 1867—68 forkastede. Indenrigsministeriet indledede

derfor Forhandlinger med Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om, at det vilde

samtykke i, at Universitetet overtog Signalgivningen, naar Statskassen afholdt Udgiften

med den første Anskaffelse og Anbringelse af Apparatet. Herpaa gik Ministeriet ind, og

ved 3dje Behandling af Finansloven for 1867—68 bleve saaledes de hertil fornedne Penge

bevilgede af Statskassen. Apparatet blev anskaffet og anbragt, og efter en af Professor

astronomiæ modtaget Erklæring fundet i en saadan Stand , at der intet vilde være til

Hinder for, at Observatoriet overtog det.

Ved herom at meddele Konsistorium Underretning har Ministeriet

tilføjet, at det efter Indstilling af Professor astronomiæ har bevilget, at der

for Funktionerne med at give Signalet tilstaas Observator Schjellerup et

aarligt Honorar af 200 Rdl. og Opsynsmanden paa Nicolaj Taarn et aarligt

Honorar af 50 Rdl. for Udforeisen af de daglige Forretninger, som ville blive

ham paalagte for at sikre en præcis Afgiven af Signalet og fjærne mulige

Hindringer mod samme; at der for Tilsyn med Telegrafapparaterne, de

galvaniske Batterier og Ledninger samt sammes Fornyelse og derved fore-

faldende Reparationer, saa vel som til Forbrug af Kvægsølvilte, aarlig anvendes

et Beløb af 50 Rdl., ligesom til den ordinære Vedligeholdelse af og Tilsynet

med Signalapparatet 75 Rdl. Det først nævnte Beløb vil, ligesom Honoraret

til Observator Schjellerup, blive anvist til Udbetaling paa Universitetskvæsturen,

med Vi 2 maanedlig forud fra den Dag, Signalet første Gang er givet; de

to sidste Summer, som for 1868—69 ville blive afholdte af Konto: »Extra-

ordinære Udgifter« paa Universitetets Budget, ville paa Budgetforslaget for

1869—70 blive optagne som en Forøgelse af Observatoriets Normalsum, i

hvilken Henseende Kvæstor er meddelt det fornødne. Endnu staar der kun

tilbage at sætte Taarnet i telegrafisk Forbindelse med Observatoriet, hvorom

Ministeriet Dags Dato har tilskrevet Finansministeriet.
(Univ. Arkiv.)

Juli 9. Instrux for Universitetskvæsturens Bogholder, udfærdiget af Mini-

steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

§ 1. Bogholderen har at udføre Bogholderforretningerne ved samtlige

under Kvæsturen henlagte Stiftelser og Kasser nemlig: x
) Universitetet,

2
) Kommunitetet, 3

) Sorø Akademi, 4
) Legatkassen, 5

) J. L. Smiths Legat,

6
) Frue Kirkes extraordinære Bygningsfond, 7

) det samlede lærde Skole-

væsen, 8
) Metropolitanskolen, 9

) den polytekniske Læreanstalt, 10
) Semi-

nariefonden, n
) Døvstummeinstitutet. Han skal end videre være pligtig,

uden Forøgelse af den normerede Lønning, at underkaste sig enhver senere

Forøgelse eller Forandring i de ham som Bogholder paahvilende Forret-

ninger. § 2. Hovedbøgerne skulle indeholde særskilte Konti med behorige

Forklaringer for alle de i de aarlige Finanslove optagne Indtægter og Ud-

gifter tillige med de fornødne Underafdelinger, og maa være indrettede

saaledes, at de til enhver Tid paa den bekvemmeste Maade give en nøjagtig

Oversigt over de enkelte Kontis Status, og bør Bogholderen, naar noget

Spørgsmaal i saa Henseende opstaar, konferere herom med Kvæstor. Over-

førslerne fra Kontrakassebøgerne til de forskjellige Konti i Hovedbøgerne,
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der maa ske i Eftermiddagstimerne, da Kontrakassebøgerne om Formiddagen Juli 9.

benyttes af Kassekontrolaren, skal Bogholderen foretage snarest muligt og,

med Undtagelse af Finansaarets Begyndelse og Terminstidcrne, i det seneste

inden 8 Dages Forlob. En særlig Konto anlægges i Universitetets Hovedbog

over de i Bankerne til midlertidig Forrentning indsatte eller atter uddragne

Beløb og de deraf indvundne Kenter. Ingen Rasur bor finde Sted i Hoved-

bøgerne; men indløber nogen Fejl, maa den rettes saaledes, at det kan ses,

hvori Fejlen har bestaaet. § 3. De originale Hovedbøger med tilhorende

Kasseboger, Afgiftsberegninger og øvrige Bilag, udgj øre Hovedregnskaberne

og blive som saadanne at undergive Revision og Decision paa den befalede

Maade. De Bogholderen vedkommende Revisionsudsættelser har han i Al-

mindelighed at besvare inden 8 Dage og Statsrevisionens Antegninger strax

efter Modtagelsen ved særlige Bemærkninger, som afgives til Kvæstor.

Hovedbogen for Legater og Fonds, der følge Kalenderaaret, afsluttes, saa

snart Aarets Indtægter og Udgifter have passeret Kassen, og Bogholderen

afgiver til Kvæstor de befalede Udskrifter in duplo saa betids , at de senest

inden 1. Marts i det paafølgende Aar kunne være indsendte til Ministeriet

og Konsistorium. De øvrige Hovedbøger afsluttes ligeledes, saa snart det

kan ske efter Finansaarets Udløb, efter at alle Regnskabsaaret vedkommende

Indtægter og Udgifter have passeret Kassen og de fornødne Specialregnskaber

ere indkomne, og i ethvert Fald saaledes, at Bogholderen til Kvæstor kan

afgive de befalede Regnskabsoversigter med tilhørende Forklaringer saa betimelig,

at de inden hvert Aars 30. Juni kunne være afsendte fra Kvæsturen med

dennes Indberetning om de vedkommende Stiftelsers økonomiske Forfatning

for det afvigte Finansaar, hvormed tillige følge de af Kassekontroløren

affattede og af Bogholderen attesterede Aktivfortegnelser. Oven nævnte

Specialregnskaber, nemlig fra de lærde Skoler, Døvstummeinstitutet og de

Seminariefonden vedkommende Regnskaber, blive paa samme Maade som

hidtil summarisk at overføre i Hovedbøgerne, og skulde de ikke være ind-

komne til den af Ministeriet foreskrevne Tid, har Bogholderen derom at

gjore Beretning til Kvæstor, for at Indsendelsen saa vidt muligt kan paa-

skyndes. Regnskabsoversigterne skulle, ligesom hidtil, indeholde en Sammen-

ligning mellem Finanslovens Positioner og de virkelige Indtægts- og Ud-

giftsbeløb, med oplysende Anmærkninger til de forskjellige Poster og en

Balance, som viser Stiftelsernes Formue-Status ved Finansaarets Begyndelse

og Udgang, hvilken Balance til Bevis paa Regnskabernes Rigtighed maa

nøjagtig stemme med Formuens Forøgelse eller Formindskelse i Følge Over-

sigterne. Disse Oversigter, der tillige indføres i Hovedbøgerne, afgives in

triplo for Universitetets og Kommunitetets Vedkommende, og for de øvrige

Kasser in duplo, med Undtagelse af Metropolitanskolen, for hvilken kun ud-

færdiges et Kxemplar, da Skolens Rektor særlig tilstilles den sædvanlige

Oversigt til Afbenyttelse ved Skoleprogrammet. § 4. Det paaligger Bog-

holderen at meddele vedkommende Eforer for Legaterne og Kvæstor for

samtlige Kassers Vedkommende de Oplysninger, som de med Hensyn til

enkelte Konti maatte forlange, ligesom han og bør benytte det Kjendskab

til Regnskabsførelsens Dctail , som han erholder ved Overførslerne i Hoved-

bøgerne til at henlede Kvæstors Opmærksomhed paa de Gjenstandc, som
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Juli 9. han antager at kunne gjørc en Foranstaltning fra dennes Side hensigts-

mæssig eller fornøden, dog uden at herved medføres nogen Forandring i

Henseende til de øvrige Embedsmænds Ansvar for deres Embedsførelse.

Desuden er han pligtig at meddele Kassekontroløren de fornødne Under-

retninger om vedkommende Kontis Status, naar der kan være Tvivl, om
de indkomne Regningers Beløb kunne afholdes af de paagjældende Konti,

ligesom han ogsaa, dersom enkelte Budgetsummer desuagtet overskrides,

strax derom bør gjøre Indberetning til Kvæstor. § 5. Bogholderen affatter

de befalede Kvartalsextrakter paa den Maade, som nu er eller senere maatte

blive foreskrevet, og afgiver disse til Kvæstor senest 1 Maaned efter hvert

Kvartals Udgang; dog behoves for Finansaarets første Kvartal kun at af-

gives en Kontinuations-Extrakt, vedkommende det foregaaende Aars Regn-

skab, saaledes at den første Extrakt i hvert Finansaar kommer til at om-

fatte Tidsrummet fra 1. April til 30. Sept. Desuden skal han betimelig

affatte og tilstille Kvæstor de sædvanlige Repartitioner og Beregninger m. v.,

som alene hensigtsmæssig kunne affattes i Henhold til Hovedbøgerne saa-

som: maanedlige Beregninger over samtlige Lønninger med Sædomskriv-

ningstillæg, Pensioner og Understøttelser, med Opgivelse om Af- og Til-

gangen siden den foregaaende Maaned; de halvaarlige Beregninger over

Legatkapitalernes Renter, samt over det Universitetet tilkommende Admini-

strationsgebyr og andre Indtægter fra Legatkassen ; de halvaarlige For-

tegnelser over, hvorledes Legaternes kontante Beholdninger ere blevne sikrede

ved Udlæg i den fælles Obligationsmasse; halvaarlige Beregninger over

Huslejeportionerne; lignende Fortegnelser over de i den almindelige Skole-

fond indestaaende Oplagspenge; Anmeldelser om, hvad der tilfalder Staden

Kjøbenhavns Kasse af den til Frue Kirkes Kasse indbetalte Brændeafgift;

de sædvanlige Fortegnelser for Sorø Akademis Vedkommende over Lønning

til Skolelærere, Bondefogder og Kirkeværger, over Godtgjørelse for Brød

og Vin til Kirkerne, Refusioner, der udredes af Akademiets Kasse, og

Understøttelser af Holbergs, Kalkreutzs og Mullers Legater; og hvad lignende

Beregninger, der for øvrigt maatte fordres. For saa vidt der paa nogle

af disse Beregninger, for hvis Riglighed Bogholderen staar til Ansvar, skal

bygges en Udgiftsordre til Kassereren, har han at forelægge Kvæstor samme

til Approbation og Anvisning, hvilken dog kun anses meddelt under Reserva-

tion af Revisionens Udsættelser med Hensyn til Beregningernes Rigtighed.

§ G. Ved Udløbet af ethvert Kvartal afgiver Bogholderen til Kvæstor de

sædvanlige Restancelister over udestaaende Kontingenter for Elever i Døv-

stummeinstitutet og Døvstummeskolen efter Talemethoden , ligesom han be-

timelig tilstiller vedkommende Underretning om, hvad der er at betale for

udgaaede eller nye indkomne Elever. Restancelister over udestaaende Renter

og Kapitalafdrag samt Jordebogsafgifter affattes nu henholdsvis af Kasse-

kontroløren og Forvalteren i Kvæsturen, hvorimod Bogholderen halvaarlig

den 1. Sept. og 1. Marts afgiver Fortegnelser over enkelte andre udestaaende

Restancer af samtlige Kassers Indtægter. § 7. Bogholderen skal meddele

Kvæstor alle til Brug ved Korrespondancen og de løbende Sagers Expedition

samt til Affattelse af Budgetterne og til Kasseundersøgelser nødvendige Oplys-

ninger, Erklæringer og Udskrifter af Hovedbøgerne og navnlig ved hvert Aars
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Udgang meddele den befalede Udskrift af Kontoerne for de Moltkesko Le- Juli 9.

gater. Ligeledes afgiver han til Kvæstor inden hvert Aars 1. Sept. de

sædvanlige Beretninger om, hvilke Omtaxationer og Naboattester der efter

de gjældende Kegler i Aarcts Lob blive at tilvejebringe, samt hvilke Pante-

obligationer, der som 19 Aar gamle blive paa ny at vedtage. Saa har han

og i betimelig Tid inden Terminen at meddele Kvæstor, hvad der kan frugt-

bargjores for Legatkassen, J. L. Smiths Legat, Frue Kirkes Bygningsfond,

Seminariefonden eller andre af de mindre aarlige Fonds. Til Ligningskom-

missionen i Kjøbenhavn affattes den sædvanlige aarlige Beretning om de ved

Kvæsturen udbetalte Lønninger, Pensioner m. v. § 8. I den Journal,

som det er paalagt Kassekontroløren at fore over de forskjellige Ordrer og

Kommunieationer, som Kvæstor meddeler Regnskabsførerne til Efterretning

eller Iagttagelse, kvitterer Bogholderen for de Breve og Bilag, som skulle

fremlægges ved Hovedbøgerne og meddeler Paategning om Forevisning af de

øvrige Sager. § 9. Til Assistance gives Bogholderen en Skriver til ude-

lukkende Afbenyttelse, ligesom han ogsaa er berettiget til at anvende indtil

100 Rd. aarlig til Extraafskrivning af Kegnskabsoversigter m. v., som betales

efter Regninger, attesterede af Bogholderen og anviste af Kvæstor. § 10.

Bogholderen skal være tilstede paa Kontoret hver Søgnedags Formiddag fra

Kl. 9—2, ligesom han ogsaa, da Bogholderposten nu er et selvstændigt Em-
bede, der ikke uden speciel Tilladelse maa forbindes med nogen anden Be-

stilling eller Betjening, er pligtig, saa ofte de ham overdragne Forretninger

gjøre det nødvendigt eller det af Kvæstor foreskrives, ligeledes til andre Tider

paa Dagen at være tilstede paa Kontoret. §11. I øvrigt har denne

Embedsmand at betragte Kvæstor som sin nærmeste Foresatte.

(Kvæsturens Arkiv.)

Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, hvori Okt. 24.

i Henhold til en Erklæring fra Museumsraadet for Universitetets zoologiske

Museum udtales — i Anledning af, at der af Partikulier Westermann som

Gave var tilbudt Universitetet hans afdøde Faders, Grosserer B. W. Wester-

manns hele entomologiske Samling — at den tilbudne Gave kun kan mod-

tages, for saa vidt Partikulier Westermann vil samtykke i, at de af ham
stillede Betingelser forstaas paa den af Museumsraadet angivne Maade. *)

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, i hvilken Ministeriet tiltræder Nov. 4.

den af Konsistorium udviklede Anskuelse, at Regi. 11. Febr. 1848 § 4 Nr. 1

er saaledes at forstaa, at' det de islandske studerende tilstaaede Privilegium

til at nyde Kommunitetsstipendiet og Regensbeneliciet er betinget af, at

disse indfinde sig ved Universitetet umiddelbart efter, at de have bestaaet

Afgangsexamen, ligesom det er enigt i, at der ikke er Anledning til at søge

denne Bestemmelse ændret.**)
(Univ. Arkiv.)

*) Univ. Aarb. f. 1804—71 J. 8. .
r>01-4.

**) Univ. Aarl>. f. 1864—71 I. S. 609—15.
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Nov. 27. Underv. Min. Skr. til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet,

hvorved Ministeriet bevilger*), at Student N. N., uanset Bestemmelsen i PI.

10. Avg. 1848 § 3 og Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. I § 11 og Kap. IV §

3 maa indstille sig til den nu forcstaaende statsvidenskabelige Examen.
(Ministeriets Arkiv.)

Nov. 30. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Professor-

boligen i det forrige kirurgiske Akademis Bygning paa Grund af samtlige

for Haanden værende Forhold og Omstændigheder overlades til Prof. Panum
for hans Embedstid, uden at der dog herved træffes nogen Bestemmelse med
Hensyn til den nævnte Bolig, der gaar ud over det nu foreliggende Tilfældes

Afgjørelse. **) (Univ. Arkiv.)

Dec. 9. Instrux for Gartneren ved Universitetets botaniske Have, vedtaget af

Konsistorium.***)

1. Gartneren sorger efter bedste Evne og med al Flid for, at Haven ikke

blot vedligeholdes i den Stand den er, men ogsaa, at den forbedres ved

Planternes Formering, Jordbundens Forbedring, nye Kulturmethoders Benyt-

telse m. v. 2. For at Havens Planter ved Bytteforbindelser kunne for-

øges, forfatter han, efter Aftale med Havens Direktør, Lister over de Planter,

som kunne ønskes efter de fra andre Haver meddelte Kataloger, ligesom han

og af Havens Forraad udsøger og indpakker de Frøsorter, Løg, Knoller eller

Planter, som til Bytte afstaas til andre Haver, ligeledes efter Aftale med

Direktøren. 3. Han holder nøjagtige Fortegnelser over Havens Planter,

tilføjer de tilkommende og bemærker, naar nogle gaa ud; ligeledes holdes

Bog over den aarlige Udsæd. 4. Naar Planter, der ikke forhen ere be-

stemte, blomstre og bære Frø, meddeler han dem til Direktøren, efter Om-
stændighederne i Potter eller ved afskaarne Exemplarer, for at de kunne

blive bestemte. Ligeledes meddeler han Exemplarer, naar hele Slægter eller

Partier af Haven underkastes Revision. 5. Han afskærer eller fremsætter

de Planter og Plantedele, som behøves til Forelæsninger og ved Examina.

For saa vidt hans Hjælp maatte begjæres til Udførelsen af videnskabelige

Forsøg, som ønskes foretagne i Haven, det være sig af dennes Direktør, af

den botaniske Professor ved Universitetet eller andre i Universitetets Tjeneste

staaende Botanikere, bør han være rede til at yde denne Hjælp paa bedste

Maade. 6. Han meddeler de studerende Exemplarer af Planter, især offi-

cinelle, til Herbarier, for saa vidt det uden Skade for Haven kan ske. Saa-

danne Uddelinger finde Sted til bestemte Tider, uden for saa vidt uopsættelige

Arbejder i Haven deri maatte lægge Hindringer i Vejen. De studerende

*) i Henhold til Fakultetets Erklæring, der oplyste, at Andrageren, som paa Grund

af jævnligt Ophold uden for Kjobenhavn (foranlediget ved Sygdom) ikke havde

kunnet følge Forelæsningerne ved Universitetet, havde benyttet skrevne Kollegier

efter de ved Universitetet holdte Forelæsninger, og at det saaledes i Virkelig-

heden var den ved Universitetet meddelte Undervisning, hvorpaa hans Studium

var grundet. Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 325-26.

**) Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 191—95.
***) Univ. Aarb. f. 1864-71 II. S. 530-31.
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indlevere forud Lister paa, hvad de ønske. 7. Han paaser saa vidt muligt, Dec. 9.

at til de Tider, da Haven staar aaben for de studerende eller for Publikum,

intet borttages eller beskadiges. Den Opsynsbetjent, som maatte blive an-

taget til i Sommermaanederne at have Tilsyn med, at ingen Uordener foregaa

i Haven, staar under særligt Tilsyn af den botaniske Gartner, som bør an-

melde for Direktøren , hvorvidt Betjenten udfører sin Funktion paa en

fyldestgj ørende Maade, overensstemmende med den ham meddelte Instrux.

Adgang til Væxthusene tilstaar han kun, for saa vidt han kan lade de Be-

søgende ledsage af en af Havens Folk. 8. Gartneren har ingen Ret til at sælge

noget af det, som frembringes i Haven, være sig Planter, Blomster, Grene osv.

Ej heller maa han bortgive noget deraf, uden for saa vidt, at han kan meddele

enkelte Stiklinger, Frø eller deslige til Handelsgartnere og Planteyndcre, naar

det kan ske uden Skade for Haven, og Direktøren ikke kan antages at have

noget derimod. Samlinger af Frø eller deslige kunne ikke afstaas uden dennes

udtrykkelige Samtykke; han maa heller ikke overvintre eller opbevare Planter

for Fremmede. 9. Forandringer i Havens Plan og Inddeling, eller Om-
flytning i Kvartererne eller i Væxthusene kan ikke finde Sted uden efter

Overenskomst med Direktøren. 10. Reparationer, nye Redskabers An-

skaffelse og alt, hvad som foranlediger Udgifter, foretages ligeledes efter Af-

tale med Direktøren, uden for saa vidt de løbende Udgifter ikke overstige

1 Rdl. Gartneren holder ogsaa en Liste over Havens Inventarium. 11. For-

uden den første Medhjælper (Undergartner) antager Gartneren ordentligvis 3

faste Medhjælpere, som foruden den dem tilstaaede Løn saa vidt muligt er-

holde fri Bolig og Brændsel. En Forandring i Medhjælpernes Antal kan kun

finde Sted efter Direktørens Forslag til Konsistorium. 12. Af Arbejds-

folk holdes saa mange, som efter Aftale med Direktøren anses fornødne; de

antages og afskediges af Gartneren i dag-, uge- eller maanedsvis. 13. Førend

Gartneren antager eller afskediger nogen Svend eller de Arbejdere, der, skjønt

fæstede maanedsvis eller ugevis, anses som faste, underretter han Direktøren

derom. Ligeledes maa Direktøren kunne forlange saadanne Personer afske-

digede, der gjøre sig uværdige til at tjene i Haven. 14. Gartneren

holder Bog over Udgifterne til Medhjælpernes Løn, Arbejdernes Dagion samt

øvrige Fornødenheder til Havens Drift efter det Skema, som Direktøren

approberer. Paa Udgifterne indgives maanedlig Regning, som attesteres af

Direkteren. Førend Haandværksregninger afgives til denne, attesterer Gart-

neren, at Arbejdet er forsvarlig udført.

(Univ. Arkiv.)

1869.

Politivedtægt for Kjøbenhavn. Jan 18.

§ 5 — Udraaben og Syngen med Viser, Bøger, Alma-
naker og Fortællinger eller deslige er forbudt

(Alg. Ussings Lovsaml.)

Underv. Min. Skr. til Bestyrelsen for det danske Missionsselskab Marts 13.

om, at Ministeriet vil være villigt til ved forefaldende Lejligheder, efter

Andragende fra Missionsselskabets Bestyrelse, at udvirke kgl. Tilladelse til,

at der maa meddeles ,de fra Selskabets Missionsskole udgaaede Elever, der

Normer f. Univ. II. 51
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Marts 13. agtes udsendte som Missionærer, gejstlig Ordination i den danske Folkekirke,

under Forudsætning af, at de i Forvejen, ved en af Ministeriet, i Overens-

stemmelse med et af Proff. Clausen og Hermansen, Stiftsprovst Rothe og

Dr. Kaikar under 5. Dec. 1808 indgivet Forslag, nærmere anordnet Prøve,

have godtgjort at være i Besiddelse af de Kundskaber og den Dannelse, der

maa anses som nødvendig for deres Ordination og Udsendelse som Missionærer,

alt derhos med den Bestemmelse, at de paagjældende fra Missionsskolen ud-

gaaede Elevers Ordination ikke skal afhjælpe Savnet af de Betingelser, som

Lovgivningen i ovrigt foreskriver for Adgang til Ansættelse i gejstligt Em-
bede i Folkekirken.*) (Theol. Fak. Arkiv).

April 24. Kons. Skr. til Bestyreren af den farmakologiske Samling, Prof.

Warncke, hvorved det tillades, at Gjennemgangsværelset fra Konsistoriums

Forsamlingssal til Festsalen overlades til en Opstilling af en Samling af far-

makognostiske Præparater paa de samme Betingelser, paa hvilke Værelset

tidligere har været overladt Prof. Panum.**)
(Univ. Arkiv.)

April 30. Kgl. Resol. , hvorved bifaldes, at de ved Regi. 11. Febr. 1848 jfr.

kgl. Resol. 22. Maj 1860 givne Regler for Nydelsen af Kommunitets- og

Regensstipendierne for Fremtiden nærmere begrænses saaledes, at candidati

magisterii ikke kunne nyde disse Stipendier længer end til Udgangen af den

Maaned, som følger efter den, i hvilken de have afsluttet deres Magister-

konferens. ***)

(Univ. Arkiv.)

Maj 8. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at de samme

Regler, som gjælde ved Universitetets kemiske Laboratorium, ligeledes ville

være at anvende saa vel med Hensyn til Adgangen til de kemiske øvelser

i det fysiologiske Laboratorium som med Hensyn til Erstatning for ituslagne

Sager o. s. v. ****)

(Univ. Arkiv.)

Juni 14. Fødselsstift. Dir. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet om An-

sættelsen af en klinisk Assistent ved den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse samt

Assistentens Forpligtelser og Rettigheder.*****).

*) Univ. Aarb. f. 1878-79 S. 630—39.

**) Disse Betingelser vare i Kons. Skr. af 6. Sept. 1864, ved hvilken det nævnte

Lokale overlodes Bestyreren af det zootomisk-fysiologiske Museum til Arbejds-

værelse og til Opbevaring af finere Instrumenter og Apparater, at deri ikke

maatte udføres Arbejder eller opbevares Gjenstande, som medfore daarlig Lugt,

eller paa andre Maader kunne være til Besvær ved Benyttelsen af de tilstodende

Lokaler, at det ikke maatte benyttes som Arbejdsværelse paa de Dage, da det

brugtes som Gjennemgang til Festsalen, og at deri ikke maatte opstilles Gjen-

stande, som paa nogen Maade kunde hindre denne Gjennemgang. Univ. Aarb.

f. 1864—71 I. S. 531 jfr. S. 528.

***) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 595-96.
****) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 388-89.

*****) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 367—75.
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I Skrivelse af 31. Maj 1860 udtalte det lægevidenskabelige Fakultet sig om de Juni 11.

særmere Bestemmelser i saa Henseende. Da Posten efter dens Formaal, Lonningsmaade

m. v. var knyttet umiddelbart til Universitetet, syntes det med Hensyn til Besættelses-

niaaden ligefrem at ligge i Forholdene, at Fakultetet selv burde udnævne den af de even-

tuelle Ansogere, som det ansaa for mest skikket til Posten, dog saaledes, at der strax

gjordes Indberetning til Direktionen, hvem det maatte være forbeholdt at gjore sin Ind-

sigelse gjældende, hvis den valgtes Personlighed dertil maatte give Anledning. Det fulgte

i ovrigt af sig selv, at der vilde blive fordret, at den paagjældende havde gjennemgaaet

det kliniske Kursus i Fødselsstiftelsen. Hvad angik Varigheden af Ansættelsen, burde den

formentlig bestemmes til 1 Aar, dog saaledes, at Gjenvalg kunde finde Sted. Opsigelsen,

der maatte sættes til 2 Maaneder, burde, ligesom Udnævnelsen, ske gjennem Fakultetet;

men Direktionen maatte selvfølgelig være berettiget til at fordre den, hvis den paagjæl-

dendes Forhold skulde give Anledning dertil. Direktionen maatte formentlig, efter Ind-

stilling af Overakkouchoren, træffe de fornødne Bestemmelser angaaende Assistentens

Tjenestepligter m. m. , uden nogen særlig Medvirkning fra Fakultetet, med mindre denne

udtrykkelig skulde blive ønsket.

Direktionen bifalder de foreslaaede Bestemmelser, men forbeholder sig,

forend Udnævnelsen finder Sted, at ytre sig om den blandt Ansøgerne, som

Fakultetet agter at ansætte.
(Lægev. Fak. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Komiteen for Opforeisen af den zoologiske Juli 3.

Museumsbygning om Anbringelse af Hegn ud for denne Bygning og Kommu-
nitetsbygningen i Krystalgade.*)

Da den zoologiske Museumsbygning blev rykket tilbage fra Gadelinien, begjærede

Undervisningsministeriet af Justitsministeriet Dispensation fra Bygningslovens § 5, i Følge

hvilken der skulde anbringes Hegn ud for det zoologiske Museum og Kommunitetsbyg-

ningen i Krystalgade. Justitsministeriet meddelte Dispensationen, dog paa Vilkaar, at

Krystalgade, ligesom den af Universitetet alt var reguleret ud for Museumsbygningen, nu

ogsaa paa Universitetets Bekostning blev reguleret paa den øvrige Strækning til Nørre-

gade, saaledes at Fortovslinien førtes lige igjennem til ud for Kommunitetsbygningen, og

derefter parallelt med denne Bygning ud til Nørregade, efter nærmere Anvisning af ved-

kommende Brolægningsinspektør, og at det til Universitetets Grund hørende Areal, der

saaledes kom til at ligge i umiddelbar Forbindelse med Krystalgade uden at være udlagt

til offentlig Gade, fremtidig efter Kjøbenhavns Magistrats nærmere Bestemmelse vedlige-

holdtes og renholdtes paa samme Maade som den tilstødende Del af Gaden paa Universi-

tetets Bekostning. Magistraten erklærede det derhos for en Selvfølge, at Universitetets

Ejendomsret til Grunden ikke paa nogen Maade ved denne Ordning præjudiceredes, saa-

ledes at der i sin Tid, naar der blev Spørgsmaal om at ombygge Kommunitetsbygningen,

kunde finde en endelig Regulering af Forholdet Sted.

Herom har Ministeriet meddelt Komiteen nærmere Underretning.

(Ministeriets Arkiv.)

Indenr. Min. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, i Nov. 12.

hvilken udtales — ved at oversende et fra en spansk Læge fra Portorico, Dr.

Pujals, der var født paa St. Thomas og som havde Diplom som Læge fra Universi-

tetet i Barcelona — at, ligesom der tidligere i enkelte Tilfælde har været er-

hvervet kgl. Dispensation fra de gjældende Examensbestemmelser for fremmede
Læger, som havde ønsket at nedsætte sig paa de dansk-vestindiske Øer
(Keskr. 28. Avg. 1813 § 3 og PL 28. Jan. 1840), endog uden at de under-

kastede sig nogen Examen, saaledes vil Indenrigsministeriet ogsaa i nær-

*) Univ. Aarb. f. 18G4-71 I. S. 477-78.

51*
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Nov. 12. værende- Tilfælde være tilbøjeligt til at andrage Kongen om Tilladelse for

Dr. Pujals til Lægepraxis paa bemeldte øer, efter at han har underkastet

sig en noget modificeret Prøve, som er foreslaaet af Sundhedskollegiet. Inden-

rigsministeriet anmoder derfor Undervisningsministeriet om at foranstalte det

i saa Henseende videre fornødne.

(Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 390-91.

Nov. 1«. Fødselsstift. Dir. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet, ved

hvilken det — med Hensyn til det Sporgsmaal, om det ved kortvarige Kon-

stitutioner i Posten som klinisk Assistent ved den kgl. Fødsels- og Pleje-

stiftelse er nødvendigt eller hensigtsmæssigt først at indhente Direktionens

Billigelse af Valget — udtales, at den ikke finder det rigtigt at tage nogen

almindelig Bestemmelse med Hensyn til midlertidige Vakancer, da det maa
antages, at Fakultetet vil drage Omsorg for, at saadanne i Regelen ikke ville

indtræffe.*)
(Lægev. Fak. Arkiv.)

Nov. 26. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvori — i Anledning af, at

Konsistorium havde forespurgt, om det i Regi. 11. Febr. 1848 § 4 forskjellige

Klasser af studerende tillagte Privilegium er betinget af, at antagelige Trangs-

beviser fremlægges, samt, for det Tilfælde, at dette besvaredes benægtende,

indstillet, at heri maatte blive foretaget en Forandring — udtales, at Regi.

11. Febr. 1848 § 4 efter en udtrykkelig allerh. Tilkjendegivelse, som derom

indeholdes i den kgl. Resolution af samme Dato, hvorved Reglementet blev

approberet, alene er at forstaa saaledes, at Privilegiets Nydelse ikke er be-

tinget af Trangsbeviser, og at Ministeriet maa finde det betænkeligt at ud-

virke en Forandring i Forholdet, saaledes som dette ved Reglementet er

bestemt. **)

(Univ. Arkiv.)

Dcc 13. Kons. Skr. til Dekanerne i samtlige Fakulteter, hvorved det paa-

lægges disse — i Anledning af et indtruffet Tilfælde, og for at undgaa den

Mislighed, at navnlig nogen til Privatdocentur berettiget Person uden videre

gjor Opslag og andre Bekjendt°jørelser angaaende Forelæsninger af saadant

Indhold, at man muligvis kunde finde Grund til at betyde ham, at de ikke

egnede sig til at holdes paa Universitetet — ved Modtagelsen af Anmel-

delser til Lektionskatalogen saa vidt muligt at virke hen til, at Docenterne

ikke holde deres Anmeldelser i en saa ubestemt Almindelighed, at det al-

deles ikke kan ses, hvad den tilsigtede Forelæsning skal dreje sig om, f. Ex.

ved blot at bekjendtgjøre, at man agter at holde Forelæsninger over Æmner,

henhørende til en eller anden Literatur eller desl. Skulde den paagjældende

Docent erklære sig ude af Stand til allerede paa den Tid, Lektionskatalogen

udgives, at give sin Anmeldelse en bestemtere Form, vil der være Grund

til at tilkjendegive ham, at han da i Henhold til PI. 25. Juli 1821 § 2 er

*) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 375.

**) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 607-8.
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pligtig til at gjore Anmeldelse til Konsistorium, førend han bogynder sin Dcc 13.

Forelæsning, ved hvilken Lejlighed han da skal opgive, hvorom Forelæs-

ningen skal dreje sig.*)

(Univ. Arkiv.)

1870^

Lægev. Fak. Skr. til det theologiske Fakultet, hvorved, — i An- Febr. 16.

ledning af en Forespørgsel om, hvorvidt og i hvilken Form noget Løfte efter

endt Embedsexamen blev aflagt af de lægevidenskabelige Kandidater, samt

om Fakultetet maatte være sindet at vedblive at kræve Løftet i dets nu

værende Form — oplyses følgende: Saa snart Kandidaterne have fuldendt

deres Examen, oplæses for dem, umiddelbart efter Censuren over det sidste

Fag, følgende Løfte: »Efter at have, ved den i kgl. PL 30. Jan. 1838 aller-

naadigst befalede forenede Lægeembedsexamen , aflagt offentlig Prøve paa

mine i de medicinsk- kirurgiske Fag erhvervede Kundskaber, aflægger jeg

herved det Løfte, til hvis Opfyldelse jeg end ydermere ved Haandrækning

har forpligtet mig, at jeg ved mine Forretninger som praktiserende Læge

stedse skal lade det være mig magtpaaliggende ,' efter bedste Skjønnende, at

anvende mine Kundskaber med Flid og Omhu til Samfundets og mine Med-

menneskers Gavn; at jeg vil bære lige samvittighedsfuld Omsorg for den

fattige som for den rige, uden Persons Anseelse; at jeg vil søge mine Kund-

skaber fremdeles udvidede, og i øvrigt gjøre mig bekjendt med og nøje

efterleve de mig og mit Fag vedkommende Anordninger og Bestemmelser«,

hvorpaa Kandidaten giver vedkommende Docent, som oplæser Løftet, Haanden,

og dernæst underskriver samme i en Protokol, som er ført siden Foraaret

1838. Fakultetet tilføjer, at det ikke har tænkt paa nogen Forandring i

denne Fremgangsmaade.**)
(Theol. Fak. Arkiv.)

Concl. fac. med. om, at Prosektoren ved den pathologisk-ana- Marts 15.

tomiske Samling skal assistere Docenten i pathologisk Anatomi og almindelig

Pathologi ved de forefaldende Arbejder paa Museet og ved Forelæsninger og

øvelser, samt at Posten, der besættes for 1 Aar, ikke maa beholdes længer

end 3 Aar for at give flere yngre Læger Lejlighed til Uddannelse.

(Lægev. Fak. Arkiv.)

Lov, indeholdende almindelige Bestemmelser om Embeds- og Bestil- Marts 26.

lingsmænds Lønningsforhold m. m.

§ 2. Hvor ej anderledes er bestemt ved de særlige Lønningslove,

skal den Embeds- eller Bestillingsmand, hvem der herefter anvises Embeds-
bolig, selv afholde de med Boligens indre aarlige Vedligeholdelse forbundne

Bekostninger, samt udrede de Skatter og Afgifter, som efter Lovgivningen

I

.i.ihvile Brugeren af en Bygning. Tillægges nogen Embedsjord, skal han ud-

rede alle Skatter og Afgifter, som paahvile Jorden. Ligeledes paahviler Ud-
redelsen af den hele ved kgl. Resol. 9. Juli 1819, jfr. Lov 19. Febr. 1861 om

*) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 2.

**) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 315-16.
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Marts 2*>. en Omordning af de kommunale Skatter i Staden Kjobenhavn, § 3, fastsatte Afgift

af 2 pCt. af Lønningen for de Embeds- og Bestillingsmænd, hvem der i Kjoben-

havn er tillagt Bolig i Statens Bygninger, disse Embeds- og Bestillingsmænd

selv. For de Embeds- og Bestillingsmænd, hvem der alt er tillagt Em-
bedsbolig eller Embedsjord, har det sit Forblivende ved de hidtil gjældende

Kegler. Kongen foreskriver, hvad der skal iagttages for at sikre Embeds-

boligers forsvarlige Vedligeholdelse og Embedsjords tilbørlige Behandling, samt

giver de Regler, der skulle gjælde ved saadanne Boligers saa vel som ved Embeds-

jords Aflevering fra Formanden eller hans Bo til Eftermanden. § 7. Ingen

Embeds- eller Bestillingsmand kan herefter, saa længe han staar i Statens

Tjeneste, erholde anden Titel eller Rang, end den, som hans Embede eller

Bestilling medfører, eller som er knyttet til en ham af Kongen tildelt Or-

densdekoration eller Hofcharge. Rangskat bortfalder for den med selve Em-
bedet eller Bestillingen forbundne Rang. Bestallingsgebyrer bortfalde for

Fremtiden. Det bliver nærmere ved Anordning at bestemme, hvorledes de

Embeds- og Bestillingsmænd, som have en af deres Embede eller Bestilling

uafhængig Titel, have at forholde sig for at opnaa Fritagelse for samme.

§ 10. Hvad der i Følge tidligere Lønningsbestemmelser er tillagt nogen

mere i Indtægt (derunder indbefattet de Lønningstillæg , som i Følge den

foregaaende Paragraf træde i Stedet for de hidtidige Sædtillæg og midler-

tidige Lønningstillæg), end der ved en ny Lønningslov tillægges det af ham
beklædte Embede eller Bestilling, beholder han som personligt Tillæg, dog at

dette kun for saa vidt og paa samme Maade skal komme i Betragtning ved

Pensionsberegning, som de Indtægter, hvorfor det er Erstatning, efter de

hidtil gjældende Regler ere komne i Betragtning. Personlige Tillæg bort-

falde ganske eller forholdsvis ved Oprykning paa Alderstillæg eller højere

Lønning i Henhold til nye Lønningslove, ligesom de i tidligere Lønningslove

tagne Forbehold om Bortfaldet af personlige Tillæg forblive gjældende.

(Algr. Ussings Lovsaml.)

April 2. Kgl. Resol., hvorved paa Krigsministeriets Forestilling bifaldes, at der

af Kjøbenhavns Fæstningsterræn i Henhold til Lov 6. Juli 1867 § 4 udlægges,

til Anlæg af en botanisk Have og et astronomisk Observatorium, et Areal af

21 Tdr. Land mellem Sølvgadens og Gothcrsgadens Forlængelse, mod at

Universitetet giver Statskassen i Vederlag 2/
3 af den nuværende botaniske

Haves Grund.*)
(Underv. Min. Arkiv.)

April 21. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved samme anmodes om
at foranstalte et, til Ministeriet indkommet, Andragende fra Cand. phil.

N. N. om Tilladelse til at disputere for den filosofiske Doktorgrad uden forud

at have bestaaet nogen Magisterkonferens, tilbagesendt Ansogeren med den

Tilkjendegivelse, at dette baade overhovedet er affattet i en for en Promo-

nendus saa usømmelig og respektstridig Tone, og i Særdeleshed indeholder

saa upassende Udtalelser, saa vel om Prøvningskomiteen ved den Magister-

konferens, han i sin Tid har forsøgt at underkaste sig, og da navnlig om et

O Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 108.
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af dens Medlemmer, som om selve Magisterkonferensen som Prøve, at det April 21.

ikke egner sig til af Ministeriet at blive foranlediget underkastet nogen

nærmere Overvejelse af vedkommende Avtoriteter ved Universitetet.*)

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Cand. phil. N. N., hvorved meddeles Indholdet af Maj 4.

Ministeriets Skrivelse af 21. April s. A. i Anledning af det af ham til

samme indgivne Andragende, hvorhos Konsistorium tilføjer, at hans ved Ma-

gisterkonferensens Afholdelse og i Anledning af samme udviste Forhold inde-

holder et saadant Brud paa den akademiske Disciplin, at Konsistorium, dersom

der fra Prøvningskomiteen var indkommet Klage over ham, vilde have haft

al Anledning til at bringe den Straffemyndighed til Anvendelse mod ham,

som ved Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. II. § 7 er lagt i Konsistoriums

Haand. Som Sagen foreligger, vil Konsistorium imidlertid lade det bero ved

den ham gjennem Ministeriets Afvisning af hans Andragende givne Tilrette-

visning, idet det holder sig overbevist om, at en Adfærd som den af ham

udviste møder en saa almindelig Misbilligelse blandt de studerende ved Uni-

versitetet, at det givne Exempel ikke vil finde Efterlignelse af andre.**)

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Krebs- Maj 11.

dyrklassens Bestyrelse overgaar til Prof. Schiødte og i hans Bestyrelsestid

forenes med det zoologiske Museums entomologiske Inspektorat.***)

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Karakterbetegnelsen ved Juni 16.

Magisterkonferenser m. m. ****)

I Skrivelse af 10. Maj 1870 indstillede Konsistorium, i Overensstemmelse med
derom modtagne Forslag fra det filosofiske og det mathematisk - naturvidenskabelige

Fakultet: at Udfaldet af Magisterkonferenserne for Kromtiden betegnedes ved Karaktererne

Laud. & quidem egregie, Laud. og Haud ill., og at den, der ikke i det mindste opnaaede

den sidst nævnte Karakter, ikke ansaas for at have bestaaet Prøven; at kun den, der

havde opnaaet Karakteren Laud. eller Laud. & quidem egregie, erhvervede Ret til at

disputere for Doktorgraden, samt at der i Stedet for § 4 i PI. 10 Avg. 1848 sattes

folgende Bestemmelse: »Den mundtlige Prøve skal bestaa i offentlig Examination i alle

Hoveddele af det af Kandidaten opgivne Videnskabsfag. Dog have Censorerne Ret til,

efter at den hele skriftlige Prøve er afholdt, at tillade Kandidaten, saafremt han har ytret

Ønske derom, i Stedet for at underkaste sig mundtlig Examination, at holde 3 offentlige

Forelæsninger over forelagte Opgaver, den ene med 8 Dages, den anden med 2 Dages og
'!• ii tredje med 6 Timers Forberedelse.

I denne Anledning har Ministeriet tilkjendegivet Konsistorinm, at da

Magisterkonferensens egentlige Oj emcd er at afgive en Prøve, hvis Aflæggelse

kan aabne Adgang til at disputere for en akademisk Grad, og man ved

denne Prøves Ordning ved Bekj. 10. Avg. 1848, i god Overensstemmelse

•) Jfr. Konsistoriums Kommunikation af denne Skrivelse under 4. Maj s. A. Univ.

Aarb. f. 18G4-71 1. S. 3.

**; Univ. Aarb. f. 18G4-71 I. S. 3.

***) Univ. Aarb. f. 18G4- 71 1. S. 487-89.
****) Univ. Aarb. f. 1804-71 I. S. 395-400.
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Juni 16. med Prøvens Hovedhensigt, fra alle Sider er gaaet ud fra den Forudsætning,

at det ved Prøven maatte godtgjores , at Studiefaget var studeret med en

saadan Grundighed og i et lignende Omfang, som der i de Fag, for hvilke

en Embedsexamen er anordnet, fordres til at bestaa i samme med bedste

Karakter, finder Ministeriet ikke tilstrækkelig Anledning til her at indføre

det foreslaaede Karaktersystem , men maa anse det for det rigtigste , baade

at det strængt overholdes, at ingen kjendes for at have bestaaet Magister-

konferensen, med mindre han har aflagt en i Overensstemmelse med hin

Forudsætning fyldestgjørende Prøve, og at Betegnelsen af Prøvens Udfald

ufravigelig og ens for Konferenserne i de forskjellige Fakulteter udtrykkes

alene ved et Admissus eller Non admissus uden noget Tillæg for at til—

kjendegive Gradforskj ellen i den Grundighed og Dygtighed
;
hvormed Prøven

er aflagt. For saa vidt dernæst angaar den foreslaaede Forandring i Bekj.

10. Avg. 1848 § 4, kan Ministeriet, naar der henses til, at det i Følge

Bekj.'s § 2 ganske er overladt til Fakulteterne selv at afgjøre, hvad der i

ethvert forekommende Tilfælde skal fordres ved Prøven, ikke overbevise sig

om Nødvendigheden heraf, og finder desaarsag heller ikke tilstrækkelig Føje

til i dette Punkt at udvirke nogen Forandring i de gjældende Bestemmelser.

(Univ. Arkiv.)

Juni 18. Kgl. Resol., hvorved bifaldes:*)

1) at Antallet af de ordinære Kommunitetsstipendier i 4 Aar forhøjes

med 10, med den i Kogl. 11. Febr. 1848 § 2 ommeldte Udvidelsesret, hvis

de privilegeredes Antal skulde overstige 20, og saaledes, at disse midlertidige

Pladser efter 4 Aars Forløb indrages med 1 i hver af de 10 paafølgende

Vakancer; 2) at Stipendiebestyrelsen bemyndiges til at uddele Kommunitets-

stipendiet for 3 Aar som Ordinarium eller for 4 Aar undtagelsesvis samt til,

ligeledes undtagelsesvis, hvor særlige Omstændigheder tale derfor, at bort-

give Stipendiet for 2 Aar til ældre studerende; 3) at den Konsistorium i

Regi. 11. Febr. 1848 § 14 givne Bemyndigelse til at forlænge Stipendiet

for 1
!z Aar ogsaa kommer til Anvendelse paa de kortvarigere Stipendier,

samt 4) at Stipendiebestyrelsen bemyndiges til at bortgive de Regenspladser,

som ikke maatte blive ansøgte af Kommunitetsalumner, for l
j% Aar til andre

studerende, under Forudsætning af, at disse i øvrigt i Henhold til Bestem-

melserne i Regi. 11. Febr. 1848 dertil ere kvalificerede.

(Univ. Arkiv.)

Juli 12. Bekj. (Resol. 8. Juli) om følgende Forandringer og nærmere Be-

stemmelser dels ved den i Følge kgl. Resol. 27. Okt. 1843 (Bekj. 4. Nov.

næstefter) anordnede Forberedelses Examen for Lægestuderende, dels ved den

lægevidenskabelige Embedsexamen ved Kjøbenhavns Universitet, nemlig:**)

A) ved Forberedelses Examen for Lægestuderende: 1. Til Kemi

føjes som Examensfag en praktisk Prøve i kvalitativ uorganisk Analyse,

første Gang ved den Examen, som afholdes i Januar 1872. For denne

Prøve gives en særlig Karakter, saaledes at Specialkarakterernes Antal fra

*) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 58G-94.

**) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 328-64.
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denne Tid af vil blive 5 i Stedet for 4. 2. Speeialkaraktererne blive at Juli 12.

tage med i Beregningen af Hovedkarakteren til den lægevidenskabelige Em-
bedsexamen efter de nærmere Forskrifter, som herfor ville være at give

af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. Denne Bestemmelse

kommer første Gang til Anvendelse paa de studerende, der i Januar 1871

underkaste sig Forberedelses Examen. 3. Det overlades for Fremtiden

Examinatorerne ved Examen i Forening at udnævne den ene, og det læge-

videnskabelige Fakultet blandt sine egne Medlemmer at udvælge den anden

af de for hvert Examensfag fungerende Censorer, uden at Valget af disse,

som tilforn, behøver Kirke- og Undervisningsministeriets Billigelse.

B) ved lægevidenskabelig Embedsexamen: 1. Ingen Kandidat kan,

selv med et overskydende Antal Points, erholde Laudabilis til Hovedkarakter

til den lægevidenskabelige Embedsexamen, naar han i nogen af de to

kliniske Prøver ved Examen har faaet en ringere Karakter end et fuldt

Haud illaudabilis II di gradus, og ingen kan opnaa Haud illaudabilis I
rai gradus,

som har faaet et fuldt Non contemnendus eller derunder i en af de nævnte

Prøver, hvorimod Hovedkarakteren i det nævnte Tilfælde bliver at nedsætte

til Haud illaudabilis Imi gradus i Stedet for Laudabilis, og til Haud illauda-

bilis lldi gradus i Stedet, for Haud illaudabilis Imi gradus. 2. Det tillades

fremdeles i Medfør af kgl. Kesol. 22. Avg. 1851 (Bekj. 26. s. M.) at under-

kaste sig første og anden Del af Examen paa engang. Derimod skal anden

Del af Examen, for at der kan tildeles Examinanden Hovedkarakter, være

taget i det seneste et Aar efter at første Del er fuldendt, dog saaledes at

det for de studerende, der allerede nu have underkastet sig første Del af

Examen, har sit Forblivende ved de hidtil gjældende Bestemmelser om Tiden,

inden hvilken 2. Del af Examen kan tages. 3. Af den under 2. givne

almindelige Bestemmelse følger, at den Kandidat, der først efter et Aars

Mellemrum har underkastet sig den anden Del af Examen, ikke kan tage

denne Del om uden tillige paa ny at underkaste sig den første Del af

Examen, hvorimod det staar den Kandidat, som har taget begge Dele af

Examen paa engang, frit for igjen at underkaste sig alene anden Del af

Examen efter et Aars Forløb. Ligeledes skal det, uanset Bestemmelserne i

kgl. Kesol. 14. Maj 1847 (Bekj. 18. næstefter), være den Kandidat, som har

taget anden Del af Examen et halvt Aar efter den første Del, tilladt paa ny

at underkaste sig den anden Del efter et halvt Aars Forløb uden tillige at

tage første Del om.
(Univ. Arkiv, Aftryk.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Karakterberegningen ved .Juli 15.

den lægevidenskabelige Forberedelses Examen.
Ved Bekj. 12. s. M. A. Nr. 2 var der forbeholdt Ministeriet nærmere Afgjerelse

af de Regler, der vilde være at folge med Hensyn til Beregningen af Karaktererne ved

den lægevidenskabelige Forberedelses Examen. 1 Skrivelse til det lægevidenskabelige

Fakultet mindede Ministeriet om, at Fakultetet havde foreslaaet, at der af Special-

karaktererne for de forskjellige Fag ved Forberedelses Examen — hvilke Karakterer

efter den tilkomne praktiske Pro ve i Kemi bleve 5 og som i ovrigt efter Fakultetets For-

slag skulde gives efter samme Kegler som hidtil — skulde uddrages en Hovedkarakter,

som fordoblet toges med i Beregningen af Hovedkarakteren til den lægevidenskabelige

EmbecUtexamen paa den Maade, som na>rmere var forklaret i Fakultetets Betænkning. 1

Nonner f. Univ. 11. 02
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Juli 15. Forbindelse hermed havde Fakultetet andraget paa, at den tidligere Bestemmelse om, at

Karakteren Non. cont. eller Nul i ethvert som helst Fag ved Forberedelses Examen be-

virkede Afvisning fra Examen, udtrykkelig maatte gjenoptages blandt de eventuelle Be-

stemmelser om Examen.

Det første Forslag kan Ministeriet ikke fuldstændig tiltræde i den

Form, hvorledes det saaledes foreligger. I Stedet for at udregne en Hoved-

karakter af samtlige 5 Specialkarakterer ved Forberedelses Examen og tælle

denne fordoblet med blandt Specialkaraktererne ved Embedsexamen, fore-

kommer det Ministeriet naturligere og i Forhold til den Betydning, som bør

tillægges de enkelte Fag ved denne Examen, rigtigere at sammenlægge

Specialkaraktererne for Zoologi, Botanik og Fysik til en Karakter og Special-

karaktererne for den mundtlige og praktiske Prøve i Kemi ligeledes til en

Karakter, saaledes at begge disse Karakterer medregnes til Hovedkarakteren

ved Embedsexamen, enhver med samme Værdi, som Specialkaraktererne

have ved denne. Hvad det andet Forslag angaar har Ministeriet ikke

kunnet overbevise sig om, at dette vilde være rigtigt eller navnlig foreneligt

med den nye Ordning, hvorved Karaktererne ved Forberedelses Examen

komme til at tælle med ved Udregningen af Hovedkarakteren for Embeds-

examen. Thi at navnlig Non. cont. for et enkelt Fag skulde bevirke Kejektion

ved denne Examen, vilde staa i en skærende Modstrid med, hvad der

følges som Regel ikke blot ved selve den lægevidenskabelige Embedsexamen,

men ved de andre Universitets- og Skoleexamina overhovedet. Den i sin

Tid desangaaende af den daværende kgl. Direktion for Universitetet og de

lærde Skoler i Skrivelse af 13. April 1844 givne Bestemmelse ophæves der-

for fra den Tid, da de i Bekjendtgj øreisen indeholdte Forandringer ved

Examen træde i Kraft.*)
(Univ. Arkiv.)

Avg. 20. Bekj. fra Konseilspræsidiet om, at det ved kgl. Kesol. af 17. ds.

er bifaldet, at den under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet

hørende Revision henlægges til Revisionsdepartementet for Kongeriget.

(Algr. Ussings Lovsaml.)

Avg. 22. Kgl. Resol., hvorved bifaldes den Modifikation i kgl. Resol. 2. April

s. A., at Universitetet uden Vederlag til Charlottenborg afgiver det Nord for

Hejbergsgades Forlængelse til Nyhavn liggende Areal af omtrent 1 Td. Lands

Størrelse til Opførelse af en Udstillingsbygning.**)
(Ministeriets Arkiv.)

Sept. 1. Underv. Min. Skr. til Kjøbenhavns Magistrat — i Anledning af

Forhandlinger om Magelæg af et Areal af den nye botaniske Have ved

Sølvgadens Forlængelse mod 2 Kjøbenhavns Kommune tilhørende Lodder

ved Farimagsvejen Matr. Nr. 114 F. 3 og 114 F. 4 — hvori udtales, at det

ommeldte Areal ved Sølvgades Forlængelse, naar Mageskiftet kommer i Stand,

vil blive servitutfrit, undtagen for saa vidt det ved Afslaaelsen betinges, at

*) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 364-65.

**) Uriv. Aarb. f. 1873-75 S. 109-10.
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det kun maa bebygges og benyttes som Villaparti, og at der, naar Arealerne Sept. 1.

ved Farimagsvejen erhverves af Universitetet, vel er indrammet dette den

samme begrænsede Byggefrihed for disse som for den øvrige Del af Terrænet

paa Fæstningsværkerne , saa længe det som Universitetets Ejendom benyttes

i videnskabeligt øjemed, men at Statskassens Ret til den samme i Folge L.

6. Juli 18G7 § 2 tilkommende Halvdel af Loddernes Værdiforøgelse er for-

beholdt, for saa vidt Arealerne skulde blive benyttede i andet øjemed.

Medens Ministeriet saaledes vedstaar den i Magistratens Skrivelse til Komi-

teen for den botaniske Haves Flytning af 7. Dee. 1869 under Nr. 1 nævnte

Betingelse for Salget af de omhandlede Arealer og ligeledes den under Nr.

3 om Vandforsyningen, anser Ministeriet det for en Selvfølge, at Betingelsen

under Nr. 2, at Grundene skulle tilbydes Kommunen for den Sum, for hvilken

de kjobtes, saafremt deres Benyttelse til botanisk Have ophører, bortfalder,

naar et Mageskifte i Stedet for et Salg kommer i Stand.*)

(Ministeriets Arkiv.)

Bekj. (Resol. 27. Avg.) angaaende Indskrænkning af de for theologiske Sept. 2.

Kandidater og Gejstlige foreskrevne Eder.**)

Kongen har bestemt: 1) at den hidtil brugelige Kandidated for de

theologiske Kandidater bortfalder.

(Algr. Ussings Lovsaral).

Kons. Skr. til Museum sraadet for Universitetets zoologiske Museum Sept. 28.

om nærmere Bestemmelser for Adgangen til Museet.***)

Da det nye zoologiske Museum var saa vidt fremskredet, at det kunde aabnes for

de studerende og for Publikum, begjærede Museumsraadet under 16. Sept. 1870 Konsi-

storiums Billigelse af felgende nærmere Bestemmelser:

1. Til Universitetets zoologiske Museum ville de studerende ordentligvis have

Adgang hver Søgnedag (med Undtagelse af Lørdagen) uden for Universitetsferierne

fra Kl. 10—2, dog saaledes, at der ikke dertil udstedes almindelige Adgangskort, men at

hver Afdelingsbestyrer kan udstede saadanne for sin Afdeling og selv ordne det nærmere

med Hensyn til den Art af Adgang, han vil give de studerende i Almindelighed eller en-

kelte videre komne til de ham underlagte Samlinger, og den Tid paa Dagen, da denne

Adgang inden for det oven anferte Tidsrum kan finde Sted. 2. For det større Pub-

likum, d: for enhver efter sin Stand velklædt Person, ville alle Museets Afdelinger staa

aabne 2 Dage om Ugen 2 Timer ad Gangen, for indeværende Halvaar hver Onsdag og

hver Søndag fra Kl. 12—2. Hvorvidt de samme tvende Dage bør beholdes ogsaa i Sommer-

halvaaret (1. Maj— 1. Okt.), eller om der i Stedet for Søndagen bør vælges en Søgnedag

i Ugen, f. Ex. Mandag fra Kl. 3—5, forbeholdes en senere Afgjørelse. Paa disse Dage

ville være tilstede i 1ste Afdeling (Museets øver.-te Etage) sammes (Konservator eller)

Præparatør Hr. Hansen; i anden Afdeling (Museets Stueetage) sammes Præparator,

Hr. Conradsen; i Afdelingen for Leddyrene (Mezzanin -Etagen) og navnlig i den

Westermannske Insektsamling Hr. Løvendal. Ved Hovedindgangen vil Portneren være

tilstede tillige med en Medhjælper for at modtage de besøgendes Stokke, Parapluier og

Parasoller, hvilke Besøgerne ikke maa medtage under Besøget i Museet, samt Overtøj

o. desl., efter de besøgendes Ønske. For Modtagelsen og Opbevaringen af Stok, Pa raplui

eller lignende betales pro pers. 2 Sk., der indgaa i Museets Fælleskasse som Bidrag til

Afholdelsen af Omkostningerne ved Museets Offentlighed. Desuden vil der blive antaget

*) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 110-11. Se neden for Kbh. Mag. Skr. 7. Nov. 1870.

Univ. Aarb. f. 18G4-71 I. S. 315—16.
***) Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 491-92.
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Sept. 28. indtil 10 dertil skikkede Personer, der som Opsynsmænd ville blive fordelte mellem Mu-

seets forskjelligf Lokaler. 3. Til Vejledning for det besøgende Publikum vil der blive

udarbejdet en »kort Vejledning for de besøgende i det zoologiske Museum«, der vil blive

solgt til billig Pris ved Indgangen. Indtægten deraf tilflyder ligeledes Museets Fælles-

kasse som et Bidrag til at dække Omkostningerne ved Opsynet, der ere anslaaede til

c. 325 Rdl. aarlig. I sidst nævnte Henseende tilføjede Museumsraadet, at der ved An-

sættelsen af Beløbet til Museets Assistancesum til det nævnte Opsyn, paa de Dage, Museet

aabnedes for det større Publikum, blot var beregnet 100 Rdl. ; men det blev tillige i sin

Tid udtalt, at dette kun repræsenterede omtrent det Beløb, som tidligere var indgaaet i

dette Øjemed ved det kgl. naturh. Museum, og at der, naar det flere Gange sterre nye

zoologiske Museum aabnedes, vilde udkræves en betydelig storre Sum dertil. For den til-

bage værende Del af Aaret maatte denne Udgift afholdes af Muset ts Fælleskonto ; men
Museumsraadet nærede det Haab, at de øvrige 225 Rdl. — i hvilken Sum der slet ikke

var taget Hensyn til de store Udgifter, den forøgede større Rengjering vilde medføre — i

det mindste til Dels vilde kunne indvindes igjen ved Indtægten af »Vejledningen« og af

Betalingen for de opbevarede Parapluier o. s. v.

Konsistorium bifalder de foreslaaede Bestemmelser, og bemyndiger

derhos Museumsraadet til at foretage Forandringer i Henseende til de Klokke-

slet, paa hvilke Museet holdes aabent, samt med Hensyn til Betalingen for

at modtage og opbevare de besøgendes Parapluier m. m., naar d«t maatte

findes hensigtsmæssigt.
(Univ. Arkiv.)

Okt. 15. Kons. Skr. til Biblioteksassistent Smith, hvorved denne anmodes

om at ville paatage sig for Fremtiden at være Arkivarius ved Konsistoriums

Arkiv, idet Konsistorium tilføjer: Det vil i denne Egenskab paahvile Dem
at fore det specielle Tilsyn med de Arkivsager, der opbevares i det Værelse,

som findes ved Trappen til Festsalens Galleri. Ud^an af disse Sager maa
kun ske gjennem Dem, saaledes at alle, der maatte ønske at benytte Ar-

kivet, ville have at henvende sig til Dem for derefter, under Iagttagelse af

de fornødne Forsigtighedsregler og efter Udstedelse af Modtagelsesbevis til

Dem, at afbenytte Arkivsagerne i Universitetsbibliothekets Læseværelser.

Skulde nogen ønske at tage Arkivsagerne hjem med, maa hertil erhverves

Rektors specielle Tilladelse. I Følge Deres Stilling modtager De og beholder

i Deres Værge Nøglen til Arkivværelset, og det bliver for Fremtiden Regel,

at foruden Dem kun Universitetets Portner og Rektor er i Besiddelse af

Nøgle til det nævnte Værelse *).

(Univ. Arkiv.)

Nov. 7. Kjøbenh. Magistr. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervis-

ningsvæsenet, hvori meddeles, at Kommunalbestyrelsen er villig til at gaa

ind paa det foreslaaede Magelæg**), saaledes at de Kommunen tilhørende

Grundstykker Matr. Nr. 114 F. 3 og 114 F. 4 ved Farimagsvcjen, af Areal

tilsammen 12,730 Alen, overdrages Universitetet, mod at dette igjen over-

drager Magistraten det paa Planen nærmere betegnede Grundstykke, af Areal

omtrent 30,000 Al. paa de foranførte Betingelser og for øvrigt saaledes:

1) at der ikke maa opføres Bygninger af anden Beskaffenhed end de i

*j Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 7-10.

**) UMskr. 1. Sept. 1870.
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Skrivelse fra Komiteen for den botaniske Haves Flytning af 5. Dec. 1869 Nov. 7.

nævnte paa Grunden, for hvilke i øvrigt Servituten med Hensyn til Be-

byggelse inden for Demarkationslinien sk, il vedblive, og 2) at Forsyningen

med Vand til Haven sker i Overensstemmelse med Forskrifterne i L. 30.

Nov. 1807. Omkostningerne ved dette Magelæg ville efter Magistratens For-

mening være at udrede af Universitetet og Magistraten, hver for sit Ved-

kommende *).

(Ministeriets Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, I. at Bc- Nov. 11.

regningen af de i Henhold til Bekj. 12. Juli d. A. indførte 2 nye Fælles-

karakterer ved Forberedelses Examen for de lægevidenskabelige studerondo,

den ene for Botanik, Fysik og Zoologi , den anden for den theoretiske og

praktiske Prøve i Kemi, sker paa samme Maade som Beregningen af Special-

karaktererne ved den lægevidenskabelige Embedsexamen, saaledes at der lige-

som hidtil kun gives hele Karakterer ved den nævnte Forberedelses Examen

(Laudabilis præ ceteris, Laudabilis, Haud illaudabilis l
mi gradus, Haud illau-

dabilis 2di gradus og Non contemnendus); II. at Beregningen af Hoved-

karakteren ved den lægevidenskabelige Embedsexamen sker derved, at de for-

skjellige Karakterers Minimumssummer forhojes efter Forholdet 14 : 16, efter-

som deres Sum ved Optagelsen af to nye Karakterer i Beregningen er blevet

forhøjet i samme Forhold, saaledes at altsaa Minimumssummerne efter den

nye Beregning ville blive: for Laudabilis præ ceteris 1GX14 1 2=232, for Lau-

dabilis 16XI0V2=168, for Haud illaudabilis lmi gradus 16X6
1,2=104

f for

Haud illaudabilis 2di gradus 16X2 1 2=40, for Non contemnendus 16 i6=l,

alt dog med de i Bekj. 12. Juli 1870 B. I. bestemte Undtagelser; III. at

der, indtil bemeldte Forberedelses Examen første Gang i Januar 1872 af-

holdes, i Overensstemmelse med nys nævnte Bekjendtgjorelse, af de fire Fag

ved Forberedelses Examen for de lægevidenskabelige studerende paa sædvanlig

Maade uddrages en enkelt Fælleskarakter , hvis dobbelte Sum overføres i

Beregningen af Hovedkarakteren til den lægevidenskabelige Embedsexamen. **)

(Univ. Arkiv.)

Anordning om Udlaanet af Umyndiges og andre under offentlig Bc- n«»t. 12.

styrelse eller offentligt Tilsyn staaende Midler m. m.

I Henhold til Lov om Udlaan i faste Ejendomme af umyndiges og

andre under offentligt Tilsyn staaende Midler af 19. Marts 18G9 § 13 byder

og befaler Kongen: § 1. Umyndiges og andre under offentlig Bestyrelse

eller under offentligt Tilsyn staaende Midler kunne af vedkommende Besty-

rere anbringes: a) ved Udlaan mod Sikkerhed i faste Ejendomme overens-

stemmende med Keglerne i Lov 19. Marts 1869 og denne Anordning; b) i

Bankhæftelsesobligationer, naar der ved Paategning paa samme er givet

Kreditor Udpantningsret for Kenten, og det uagtet denne maatte være nedsat

til 4 pCt. ; men i saa Fald under Betingelse af, at Skyldneren, hvis han for-

sømmer at erlægge Renten i rette Tid, paadrager sig den fulde Rentefor-

•) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 110-11.

**) Univ. Aarb. f. 1804-71 I. S. 364-67.
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Nov. 12. pligtelse af C l
/2 pCt. ; c) i Obligationer, udstedte af saadanne Kreditfor-

eninger af Ejere af danske Grundejendomme, der ere i Besiddelse af de i Lov

af 20. Juni 1850 ommeldte Begunstigelser, dog kun for saa vidt Obligatio-

nerne erhverves til en Pris, der hverken overstiger deres paalydende Beløb,

eller, hvis de staa under pari, den paa Indkjøbstiden paa Kjøbenhavns Bors

noterede Kurs paa saadanne Effekter; Bestyrerne af offentlige Stiftelser

kunne end videre i de Tilfælde, hvor det i Henhold til Reskr. 21. Maj 1817

§ 6 af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet er tilladt af vedkom-

mende Stifts offentlige Midler at optage Laan til Præstegaards-Bygningers

Opforelse m. v. , tilstaa Laanet af Stiftelsens Midler. Til anden Anbrin-

gelse end de i denne Paragraf omhandlede, for saa vidt saadan ikke efter

Lovgivningen er udelukket, udfordres vedkommende Ministeriums Samtykke.

§ 2. Efternævnte Ejendomme maa ikke uden særlig dertil af vedkommende

Ministerium meddelt Tilladelse modtages som Sikkerhed for Udlaan af de i

denne Anordning omhandlede Midler, nemlig: a) Bygninger, som ere op-

førte paa fremmed Grund eller som i Medfør af Lovgivningen eller privat-

retlige Bestemmelser kunne fordres bortfjærnede; b) de til en Landejendom

hørende Bygninger, med mindre hin tillige pantsættes; c) Ejendomme

uden for Kjøbenhavn og de andre Kjøbstæder, Frederiksberg Bydistrikt,

Nørre Sundby, Marstal, Silkeborg, Løgstør og Frederiksværk samt den Del

af disses Grund, for hvilken Bygningslove ere gjældende, som enten slet ikke

have noget Jordtilliggende, eller hvis Jordtilliggende er af underordnet Be-

tydning i Forhold til Ejendommens samlede Værdi, og d) ubebyggede Are-

aler, Skove, Tørvemoser og Kalkbrud, for saa vidt de udgjøre selvstændige

Ejendomme. § 3. Ingen fast Ejendom maa modtages som Sikkerhed for

Udlaan af umyndiges og andre under offentlig Bestyrelse eller under offentligt

Tilsyn staaende Midler, med mindre Bygningerne paa samme ere forsikrede

mod Ildsvaade i en af de Brandforsikringer, som Justitsministeriet har god-

kjendt til Benyttelse for Bygninger, hvori umyndiges og offentlige Stiftelsers

Midler ere udlaante. § 4. Uden særligt dertil af vedkommende Ministerium

meddelt Samtykke, kan der ikke indrømmes Overformynderiets Embeds- eller

Bestillingsmænd eller Medlemmer af de i Lov 26. Maj 1868 omhandlede

Laanebestyrelser Laan af Overformynderiets Midler, Værger Laan af deres

Myndlingers sæi skilt bestyrede Midler, eller offentlige Stiftelsers Bestyrere

eller de ved samme ansatte Embeds- eller Bestillingsmænd Laan af vedkom-

mende Stiftelses Midler. § 5. Overformynderen og Bestyrerne af andre

under denne Anordning henhørende Midler skulle føre Tilsyn med, at de

Panter, der tjene til Sikkerhed for de deres Bestyrelse underlagte Midler,

ikke forringes. Til den Ende skal det for umyndiges, offentlige Stiftelsers og

andre under offentlig Bestyrelse staaende Midlers Vedkommende iagttages, at

ethvert saadant Pant, der bestaar i Huse og Gaarde, hvis Bygninger udgjore

deres eneste eller væsentligste Værdi, hvert 3dje Aar, regnet fra den Tid, da

den til Grund for Laanet liggende Vurderingsforretning er optaget, eller, hvis

saadan mangler, fra den Tid, da Udlaanet er sket, bliver Gjenstand for en

Vurdering i Overensstemmelse med L. 19. Marts 1869, med mindre Skyld-

neren inden 1. April i det Aar, da Pantet skal omvurderes, til Overformyn-

deriet eller vedkommende Bestyrelse indsender enten en af tvende paalidelige,
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i Nærheden af den pantsatte Eieudom boende Mænd afgivet og med Ovrig- Nov. 12.

hedens Bevidnelse af Mændenes Paalidelighed forsynet Attest om, at Pantet

er vel vedligeholdt og afgiver tilstrækkelig Sikkerhed for Gjælden, eller Attest

fra Øvrigheden orn, at den efter sit personlige Kj ondskab til Pantet er over-

bevist eller ved anstillet Undersøgelse har overbevist sig om, at Pantet endnu

er tilstrækkeligt. Paa Grund af saadanne Attester kan Omvurdering dog

kun 2 Gange forbigaas, saa at ethvert af de nævnte Panter ubetinget hvert

9de Aar skal være Gjenstand for Omvurdering; denne skal af Overformyn-

deren eller vedkommende Bestyrere samtidig forlanges med Hensyn til alle

Ejendomme, der ere beliggende i samme Jurisdiktion og som i samme Aar

skulle omvurderes. Overformynderen og vedkommende Bestyrere ere ikke

forpligtede til at vedlægge Begjæringen om Omvurdering de i Instruktion

for de i Henhold til L. 19. Marts 1869 beskikkede faste Vurderingsmænd

§ 1 ommeldte Oplysninger, men have derimod i betimelig Tid at underrette

Panternes Ejere, om den forestaaende Omvurdering, med Paalæg til disse om

at forelægge de nævnte Oplysninger under Forretningen. § G. Enhver

Forskrivning, der udstedes for Laan af de i denne Anordning omhandlede

Midler, skal indeholde som Vilkaar, at Kapitalen uden Opsigelse strax skal

\ære forfaldet til Betaling, naar Renten eller betingede Afdrag ikke nøjagtig

betales til Forfaldstiden, Restancer paadrages af Skatter eller Afgifter, eller

Pantet ikke tilbørlig vedligeholdes, samt at Skyldneren underkaster sig med

Hensyn til Gjælden den ved Frd. 25. Jan. 1828 indførte hurtige Forfølgning.

Den Opsigelsesfrist, som bestemmes ved Gjældsbrevet, skal, med mindre ved-

kommende Ministerium har samtykket i, at andre Frister sættes, være mindst

1 Aar fra Skyldnerens Side og lU Aar fra Kreditors Side. Er der ikke be-

tinget 1ste Prioritets Panteret, skal Oprykningsret betinges i Obligationen.

§ 7. Naar Skyldneren betaler Rente af Laan mod Sikkerhed i faste Ejen-

domme af umyndiges, offentlige Stiftelsers eller andre under offentlig Be-

styrelse staaende Midler, skal han tillige godtgjore, at alle til den nærmest

foregaaende Rentetermin forfaldne Skatter og Afgifter, som hæfte paa Pantet,

ere betalte samt, hvis Laanet er tilstaaet efter andre Prioriteter, at ingen

Renterestancer af disse ere paalobne. Attestation om, at Skyldneren i saa

Henseende har tilvejebragt Bevislighed, skal, naar Renten i Overensstemmelse

med Justitsm. Bekj. 11. Maj 1869 indbetales til Skifteforvalterne, af

disse paategnes Rentelisterne. § 8. Med Renters Betaling maa der

ikke af Bestyrerne af de i foregaaende § omhandlede Midler tilstaas Udsæt-

telse. Naar 8 Uger efter Terminens Slutningsdag ere forløbne, uden at Be-

stemmelse er taget om, hvad der skal foretages med Skyldnerne og de for-

nødne Foranstaltninger indledede, ere Overformynderen eller vedkommende

H'styrere ansvarlige for Gjælden. § 9. Overformynderen og andre Be-

styrere af Midler, der henhore under denne Anordning, have at paasc, at de

under deres Bestyrelse henhørende Panteobligationer, inden de blive 20 Aar

gamle, fornys enten ved, at Skyldneren paaskriver Gjældsbrevet eller udsteder

Fornyelsesbevis eller ved Opsigelse eller ved Beskikkelse. § 10. Det ved

Reskr. 7. Febr. 1794 bifaldte Udkast til en Anordning angaaendc Sikker-

heden og Rigtigheden for umyndiges Midler med Undtagelse af sammes §

2 ophæves tillid med alle dertil sig sluttende administrative Bestemmelser,
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Nov. 12. vedrørende Udlaanet af umyndiges og andre under offentlig Bestyrelse eller

under offentligt Tilsyn staaende Midler samt Tilsynet med, at Panterne ved-

blivende yde tilstrækkelig sikkerhed.

(Univ. Arkiv, Aftryk.)

Dcc. 29. Underv. Min. Skr. til Konsistorium om, at der er forbeholdt

samme og Universitetsbibliotheket hvert et Friexemplar af Lovtidende og

Ministerialtidende, og at dette Exemplar bliver at betragte som henhørende

til vedkommende Arkiv, sammen med hvilket det i Tiden bliver at af-

levere.

(Univ. Arkiv.)

1871.

Peb'r. 18. Kons. Skr. til Revisionsdepartementet for Kongeriget om, at Konsi-

storium efter Forslag af nævnte Departement har vedtaget, at den hidtil

fulgte Forretningsgang for de Eforiregnskaber, der hvert Aar afgives

til Revision fra vedkommende Universitetsprofessorer, forandres saaledes,

at kun i Tilfælde af, at der ved Regnskaberne findes Revisionsudsæt-

telser, skal Regnskabet med Antegnelser, som hidtil, sendes direkte fra Re-

visor lilbage til vedkommende Eforus, som da tilbagesender det med paategnet

Besvarelse til Revisor, hvis tilførte Vedtegning derefter gjennem Eforus

forelægges Konsistorium, for at der af dette kan gjøres Indstilling til Decision.

Alle Protokoller derimod for de Regnskaber, ved hvilke intet findes at ud-

sætte, erholde strax Departementets Paategning om Kvittance, og tilstilles

af dette med specificerende Skrivelser Konsistorium for at tilbageleveres ved-

kommende Eforer, saafremt Konsistorium ikke maatte have noget at bemærke,

i hvilket Tilfælde vedkommende Protokoller tilbagesendes Departementet med
Bemærkningerne. *)

(Univ. Arkiv.)

Marts 14. Instrux for Universitetskvæsturens Kasserer, udfærdiget af Mini-

steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

§ 1. Den i Universitetskvæsturen ansatte Kasserer har at udføre Kasserer-

forretningerne, for saa vidt de foregaa i Kjøbenhavn, ved samtlige under Kvæ-
sturen henlagte Stiftelser og Kasser, nemlig: ^Universitetet, 2

) Kommunitetet,
3
) Sorø Akademi, 4

) Legatkassen,
5
) J. L. Smiths Legat, 6

) Den almindelige Skole-

fond, 7
) Metropolitanskolen,

8
) Den polytekniske Læreanstalt, 9

) Seminariefonden

og 10
) Døvstummeinstitutet. § 2. For hver af bemeldte 10 Kasser føres en

særskilt Kassebog, hvori samtlige den paagjældende Kasse vedkommende Ind-

tægter og Udgifter optages, strax naar de passere Kassen. I Kassebogen for Sorø

Akademi bliver ligeledes, efter de ved hver Uges Udgang modtagne Afregninger

fra Kontoret i Sorø, at specificere alle der besørgede Ind- og Udbetalinger,

som vedkomme det i Kvæsturen aflæggende Hovedregnskab og derfor i Sorø

kun ere behandlede som Ind- og Udtællinger for Kvæsturen. Dog er det ikke

nødvendigt for Akademiets Vedkommende at specificere hver enkelt Indbetaling

af Arvefæsteafgifter eller Tiender; men disse 2de Indlægter kunne optages

*) Uiiiv. Aarb. f. 18G4-71 I. S. 558.
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summarisk for hver Uge, efter de dertil i bemeldte Afregninger anlagle sar- MmuUi
skilte Rubriker. Samtlige Kassebøger skulle være paginerede, gjennem dragne,

forsynede med Kvæsturens Segl og af Kvæstor avtoriserede til at gjælde for

et Regnskabsaar. De skulle fores saaledes, at de indeholde tilstrækkelig For-

klaring om de passerede Indtægter og Udgifter, og saa fuldstændig og

tydelig, at Kassebeholdningen til enhver Tid deraf kan erfares. Der

maa intetsteds i Kassebogerne hverken paa Indtægts- eller Udgiftssiderne

være oversprungne Steder, men hver Side skal fuldskrives. Heller ikke maa

nogen Rasur tinde Sted, men hver indløben Fejl bør rettes saaledes, at det

kan ses, hvori Fejlen har bestaaet. Saa vel Indtægts- som Udgiftssiderne

skulle, naar de ere fuldskrevne, strax optælles og transporteres. De specielle

Indtægts- og Udgiftssummer skulle ved hver Kontordags Slutning konfereres

med Kontrakassebøgerne , og ved hver Uges Udgang har Kassekontroløren

under sin Haand at attestere i Kassererens Kassebøger, at de for den afvigte

Uges Vedkommende ere overensstemmende med Kontrakassebøgerne. Kasse-

bøgerne skulle afsluttes, saa snart alle det paagjældende Regnskabsaars Ind-

tægts- og Udgiftsposter ere berigtigede og i det seneste inden en Maaned

efter Regnskabsaarets Udløb , saafremt ikke Speeialregnskabers Udeblivelse

eller manglende Bestemmelser angaaende enkelte Indtægts- og Udgiftsposter

gjore en længere Udsættelse nødvendig. § 3. Samtlige af Kassekontroløren

eller Forvalteren affattede eller udfyldte Kvitteringer for Beløb, der skulle

indbetales, blive, efter at Indbetalingerne ere skete og Kvitteringerne

underskrevne af Kassereren, af denne at levere til Kassekontroløren, for af

ham at indføres i Kontrakassebøgerne og forsynes med Noteringspaategning,

samt for derefter at afgives til de betalende, med mindre disse udtrykkelig

maatte fordre strax at erholde Kassererens Kvittering, for selv at lade den

notere af Kontroløren. For de kongelige og offentlige Aktivers Vedkommende

hæver Kassereren Renter og Udbytte i vedkommende Kasser i Følge do af

Kontroløren efter Obligationsbøgerne før hver Forfaldstid affattede For-

tegnelser. De til Kvæsturen indkomne Pengebreve modtages af Kassereren

og noteres af Kontroløren i den dertil anlagte Kontrolbog, hvorefter

de med Pengene fulgte Bilag strax afgives enten til Forvalteren , for

saa vidt de vedkomme Jordebogsvæsenet, eller til Kontroløren, naar de

angaa andre Indtægter, for at der af dem kan blive udfærdiget Kvit-

teringer, som derefter underskrives af Kassereren og tilbageleveres Kon-

troløren til Notering og Afsendelse. § 4. Kassereren maa for, saa

vidt der ikke haves en fast staaende Udgiftsordre, ikke udbetale noget Belob

af Kassen, førend det af Universitetets Kvæstor er] anvist til Udbetaling, og

maa derhos paase, at rette vedkommende for de udbetalte Beløb give behørige

Kvitteringer. Disse blive, naar Udbetalingen er sket, at levere til Kontro-

leren til Indførelse og Notering, hvorefter de tilbageleveres Kassereren til

Opbevaring. Over udlagt Porto og de sædvanlige Kontorudgifter føres der-

imod en særskilt Bog, hvoraf Udskrift ved Finansaarets Udgang afgives til

Kvæstors Anvisning. § 5. Ethvert Indtægts- og Udgiftsbilag gives strax

ved Expeditionen Paategning om, til hvilken Kasse det henhører, og det

samme Numer, hvorunder det er fremlagt ved Kassebøgerne, samt hvilket

Regnskab det vedkommer. De af Kassereren førte Kassebøger med bemeldte

Normer f. Univ. II. 53
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Marts 14. Bilag udgjørc lians Kasseregnskaber, som blive at undergive Revision og De-

cision. Revisionens Udsættelse har han at besvare inden Udløbet af den i

hvert enkelt Tilfælde fastsatte Tid. § 6. Ved hver Uges Udgang affatter

Kassereren nojagtige Extrakter over alle de Ind- og Udtællinger, som i den

forlobne Uge ere passerede fra Universitetets, Kommunitetets, den almindelige

Skolefonds og Sorø Akademis Kasser samt 4 Stkr. Oversigter, som vise Be-

holdningen eller Underbalancen for hver enkelt af alle under Kvæsturen

horende Kasser og den samlede Beholdning med Forklaring om , hvad deraf

er indsat til Forrentning i Bankerne. Disse Extrakter og Oversigter leveres

Mandag Middag i den paafølgende Uge til Kontrolørens Attestation, hvor-

efter 1 Exemplar af Oversigten afgives til Ministeriet og de 3 Exem-
plarer samt Ugeextrakterne til Kvæsturen. Paa samme Maade affattes ved

hver Maaneds Udgang Maanedsextrakter for Legatfonden, Smiths Legat, den

polytekniske Læreanstalt, Metropolitanskolen , Seminariefonden og Døv-

stumme-Institutet, der, naar de ere attesterede, afgives til Kvæstor. For

Legatfonden og Smiths Legat tilstilles desuden Konsistorium et Exemplar, og

et lignende afgives til Bestyrelsen for polyteknisk Læreanstalt for sidst nævnte

Kasses Vedkommende. § 7. Ved hver Kontordags Slutning maa den

samlede kontante Kassebeholdning ikke overstige 5000 Rdl. Hvad der er

mere i Kassen, indsættes endnu samme Dag til midlertidig Forrentning i

Privatbanken eller hvilket andet Institut Ministeriet mulig i Fremtiden maatte

bestemme. Om disse Beløb skulle indsættes til Uddrag paa Anfordring eller

paa 1 Maaneds Opsigelse, bestemmes i hvert enkelt Tilfælde af Kvæstor.

Uddrag af Banken kan kun ske, naar den af Kassereren underskrevne Kvit-

tering for Tilbagebetaling af Summer, der ere indsatte paa Anfordring, eller

den af ham udstedte Anvisning paa, hvad der er indsat paa Opsigelse, med-

underskrives af Kvæstor, uden hvilket bemeldte Kvitteringer og Anvisninger

ere ugyldige. Paa en særskilt Afdeling i Universitetets Kassebog optages

alle foran nævnte, til Forrentning i Banken indbetalte og igjen uddragne

Beløb, med Forklaring om de deraf hævede Renter, som midlertidig opføres i

en samlet Sum paa de i § 6 ommeldte ugentlige Oversigter, og ved Finans-

aarets Udgang deles mellem vedkommende Kasser efter de derom gjældende

Regler. I denne Anledning skulle alle Kvitteringer for Indbetalinger eller

Uddrag af Banken strax forevises Kassekontroløren til Notering, hvorefter

Kvitteringerne for de paa Opsigelse indsatte Beløb afgives til Kvæstor, hvor-

imod Kvitteringerne for de paa Anfordring indsatte Summer, naar de ere

foreviste Kvæstor og indførte i en af ham dertil indrettet Bog, strax ned-

lægges i en Portefeuille i den i Kassererkontoret værende Jærnpengekasse.

§ 8. Kassereren opbevarer alle under Kvæsturen henhørende Prioritets- og

andre private Obligationer med tilhorende Taxationsforretninger m. v. i det

dertil bestemte Jærnskab, hvortil han ene har Nøglen, og er saaledes an-

svarlig for samtlige disse Aktiver, saa vel som for de i samme Skab beroende

vigtigere Papirer, hvorover han fører en særlig Bog. Alle under Kvæsturen

hørende kongelige og offentlige Obligationer og Aktier med tilhørende Kou-

pons samt deponerede Effekter opbevarer Kassereren ligeledes, men i en

anden dertil anskaffet Jærnobligationskasse, hvortil han har Nøglen; men da

Kvæstor har Nøglen til en for Kassen anbragt Hængelaas, er Kvæstor med
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Kassereren solidarisk ansvarlig for alle de Aktiver, som skulle bero i denne Marts 14.

Obligationskasse. Over de Obligationer m. v., som udtages til Vedtagelse,

Tinglæsning eller deslige, forer Kassereren en Protokol, hvori han lader ved-

kommende kvittere for Modtagelsen, hvilken Kvittering derefter bor fore-

vises Kontroløren til Notering i den af ham førte Obligationsbog. § 9.

Kassereren udfylder Kvitteringerne for Lønninger, Pensioner og Understøt-

telser efter de af Bogholderen affattede og af Kvæstor anviste maanedligo

Fortegnelser med Angivelse af de Budgetposter, som paa bemeldte Forteg-

nelser ere opførte. For saa vidt Udbetalingerne skulle ske i Sorø, sender han

for Forfaldsdagen Kvitteringsblanketterne til Kontoret i Sorø. Han har derhos at

paase, at de efter de gjældende Regler fornødne Leveattester og andre lignende

Bevisligheder før Udbetalingen tilvejebringes, samt at der afkortes og føres

Kassen til Indtægt, hvad der er beordret at skulle indeholdes i de paagjæl-

dendes Lønninger m. v. til Præmier for Livsforsikring og Overlevelsesrente,

Lonningsforskud, Afdrag paa Laan, Renter og andet deslige saa betids, at

Kassen til ingen Tid staar i Forskud. Til dette øjemed skal han føre en

Protokol over alle slige beordrede Indeholdelser og Indbetalinger til Livsfor-

sikrings- og Forsørgelsesanstalten eller andre Steder med nøjagtig Angivelse

af Forfaldstiden for hvert enkelt Tilfælde og har da i betimelig Tid at ind-

betale Beløbene i vedkommende Kasser, da han i modsat Fald selv bærer

alt det Tab, som derved maatte opstaa. § 10. Kassereren skal, naar det

af Kvæstor overdrages ham, uden Vederlag besørge Renterestancers og

Kapitalers Inddrivelse ved Søgsmaal, for saa vidt disse Forretninger skulle

udføres i Kjøbenhavn eller de ved Staden værende Birker. § 11. Over

de forskjellige Ordrer og Kommunikationer, som Kvæstor meddeler Regn-

skabsførerne til Efterretning eller Iagttagelse fører Kassekontroløren en

Journal, hvori Kassereren kvitterer for de Breve, der skulle benyttes som

Kassebilag, og giver Tilstaaelse om Forevisning af de øvrige, som skulle

fremlægges af Kvæsturens andre Embedsmænd. § 12. Kassereren ud-

leverer, ligesom hidtil, men uden særligt Vederlag, de fra polyteknisk Lære-

anstalt samt fra Universitetets kemiske og fysiologiske Laboratorier modtagne

Adgangskort til Forelæsninger, øvelser, Examina m. v. og modtager den

derfor fastsatte Betaling, hvorover han fører behørige Fortegnelser. De ind-

komne Beløb fores i Løbet af hvert Semester til Indtægt for de paagjældende

Kasser i større runde Summer og Resten ved Semestrets Udløb, efter at

de oven nævnte Fortegnelser af vedkommende Bestyrere ere gjennemgaaede og

befundne rigtige. § 13. I øvrigt har han som Kasserer i* det hele at

holde sig Frd. 8. Juli 1840 eller senere Lovbestemmelser om det offentlige

Kasse- og Regnskabsvæsen efterrettelig. § 14. Kassereren skal i Anled-

ning af de daglige Kxpeditioner være tilstede paa Kontoret hver Søgnedags

Formiddag fra Kl. 9—2, ligesom han ogsaa, da Kassererposten ikke uden

speciel Tilladelse maa forbindes med nogen anden Bestilling, er pligtig ogsaa

til andre Tider paa Dagen at være tilstede i Kontoret, naar de ham over-

dragne Forretninger gjore det nødvendigt, eller han derom af Kvæstor til-

siges saasom ved Kasseundersøgelse eller Optagelse og Nedlæggelse af

Aktiver m. v., ligesom han i det hele har at betragte Kvæstor som sin

nærmeste Foresatte. § 15. Til Assistance ved Renskrivning og deslige

r>:j*
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Marts 14. skal han være berettiget til at benytte den hos ham og Forvalteren i

Forening ansatte Skriver. § 16. Det er en Selvfølge, at hvad enten

Kassereren selv eller et Bud besørger Pengesummer hævede eller udbetalte,

staar Kassereren selv til Ansvar for samme.
(Kvæsturens Arkiv.)

Marts 25. Lov om Lønninger for adskillige under Ministeriet for Kirke- og

Undervisningsvæsonet hørende Embeds- og Bestillingsmænd.*)

I. Det store kongelige Bibliothek og Universitetsbiblio-

theket. § 1. Ved det store kongelige Bibliothek og Universitetsbiblio-

theket lønnes en Bibliothekar ved hvert Bibliothek med 1800 Rdl. aarlig,

hvorhos der for hver 5 Aars Tjeneste tilstaas et Tillæg af 200 Rdl. aarlig;

dog kan Lønningen ikke overstige 2,400 Rdl. Den første Underbibliothekar

ved det store kongelige Bibliothek og en Underbibliothekar ved Universitets-

bibliotheket lønnes hver med 1200 Rdl. aarlig, hvorhos der for hver 5 Aars

Tjeneste tilstaas et Tillæg af 200 Rdl. aarlig; dog kan Lønningen ikke overstige

1800 Rdl. Anden Underbibliothekar ved det store kongelige Bibliothek

lønnes med 1000 Rdl. aarlig, hvorhos der for hver 5 iVars Tjeneste tilstaas

ham et Tillæg af 200 Rdl. indtil 1600 Rdl. Oprykker han først efter 5

Aars Tjeneste i Pladsen som første Underbibliothekar, regnes hans Tjenestetid

som saadan fra Femaarsdagen efter hans Udnævnelse som anden Under-

bibliothekar. § 2. Til at vederlægge den fornødne Medhjælp ved Be-

sørgelsen af Forretningerne ved det store kongelige Bibliothek og ved

Universitetsbibliotheket stilles henholdsvis 4750 Rdl. og 2100 Rdl. aarlig til

Ministeriets Raadighed.

II. Universitetet og den polytekniske Læreanstalt. § 3.

De normerede 39 Professorer af samtlige Fakulteter ved Kjøbenhavns Uni-

versitet lønnes med 1600 Rdl. aarlig,

efter 5 Aars Tjenestetid med -. . 1900 -

- 10 — — - 2200 - —
- 15 — — - 2500 - —
- 20 — — - 2800 - —
- 25 — — - 3000 -

De to Lektorer ved det lægevidenskabelige Fakultet, en Lektor i Kemi og de

3 normerede Docenter i de levende Sprog lønnes med . 1200 Rdl. aarlig,

efter 5 Aars Tjenestetid med 1500 -

- 10 — - 1800 - —
- 15 — — • 2100 - —
- 20 — - 2400 - —
- 25 — - 2600 -

Naar en Lektor eller normeret Docent efter mindst 5 Aars Tjenestetid rykker

op til Professorstilling, lønnes han, som om han var beskikket til Professor

fem Aar efter hans Udnævnelse til Lektor. For de nu ansatte normerede

Docenter forbeholdes Retten til at stige op til ældst Professorlønning efter oven-

stiiaende Regler. Desuden tillægges der de ældste af de normerede Professorer

*) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 119-81.
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efor deres Embedsalder ved Universitetet enten Fribolig i de endnu tilbage- Marts 25.

værende to Professorresidenser eller en af de 8 i Stedet for Bolig i de tidligere

Professorgaarde oprettede Huslejeportioner, ligesom der tilstaas de Professorer,

mod hvis Embede, der særlig er forbundet Bestyrelse af videnskabelige Sam-

linger eller Anstalter, Benyttelse af de Friboliger, der af denne Grund følge

med Embederne. Lærerne ved den polytekniske Læreanstalt i Mathematik,

i Maskinisere og geometrisk Tegning, i Vand-, Vej- og Jærnbanebygning

lonnes som de normerede Docenter ved Universitetet. Disse Lærere ere for-

pligtede til at holde de til deres Fag horende Forelæsninger ved Universi-

tetet. § 4. De Universitetslærere, som herefter ansættes, saa vel som de

tidligere ansatte, der efter deres Bestallingers Indhold maa finde sig i de

Forandringer, som maatte blive gjorte med Hensyn til Forelæsningshonorarer,

ere pligtige til, uden noget yderligere Vederlag, at holde alle Forelæsninger,

Examinatorier og øvelser, der udgjøre en Del af de af vedkommende Minister

fastsatte Planer for Embedsstudierne. Fremdeles ere alle Universitetslærere,

som ere ansatte siden den 1. April 1858, forpligtede til at holde alle de

Forelæsninger og alle de -Øvelser i den polytekniske Læreanstalt, som hen-

høre under deres Fag. Den fortrinlige Adgang til kongelig Fritagelse for

at holde Forelæsninger, som ved Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. I § 16 er

tillagt Universitetets Senior, bortfalder for Fremtiden. § 5. Adgangen til

Lærerposterne ved Universitetet og den polytekniske Læreanstalt skal ikke

være indskrænket ved nogen Examen. § 6. Kvæstor lønnes med 2200 Rdl.

aarlig, hvorhos der for hver 5 Aars Tjenestetid tilstaas ham et Tillæg af

200 Rd. aarlig: dog kan Lønningen ikke overstige 3000 Rdl. Bogholderen

ved Universitetskvæsturen lønnes med 1600 Rdl. aarlig, hvorhos der for hver

5 Aars Tjeneste tilstaas ham et Tillæg af 200 Rdl. aarlig; dog kan Lønningen

ikke overstige 2200 Rdl. Gartneren ved Universitetets botuniske Have

lønnes med 1200 Rdl. aarlig, hvorhos der for hver 5 Aars Tjeneste tilstaas

ham et Tillæg af 200 Rdl.; dog kan Lønningen ikke overstige 1800 Rdl.

Desuden tillægges der ham fri Bolig. § 7. Ved Universitetets forenede

naturhistoriske Museum lønnes 1ste Inspektor med 1200 Rdl. og 2den

Inspektor med 1000 Rdl. aarlig. For hver 5 Aars Tjeneste forøges Løn-

ningerne med 200 Kdl. aarlig, dog saaledes, at de ikke kunne overstige hen-

holdsvis 1,800 og 1,600 Rdl. Ved Oprykning til den 1ste Inspektorpost be-

regnes Tjenestealderen fra den første Ansættelse som Inspektor ved Museet.

Inspektorerne forpligtes til at holde offentlige Forelæsninger over deres specielle

Afdeling af Naturhistorien uden særligt Vederlag. § 8. Til Ministe-

riets Raadighed stilles en samlet Sum af 25,250 Rdl. for dermed at lønne

samtlige øvrige ved Universitetet og Kommunitetet ansatte Bestillingsmænd

og Betjente samt til Medhjælp ved de med begge Stiftelser forbundne sær-

lige Instituter og Samlinger, CJniversitetsbibliotheket undtaget. Til Ministe-

riets Raadighed ved den polytekniske Læreanstalt stilles en samlet Sum
af 3,700 Rdl. for dermed at lønne Inspektøren, Medhjælperne ved Undervis-

ni ngen og Samlingerne samt Betjentene. § 1). Som Honorar fastsættes en

samlet Sum af 2300 Rdl. til Inspectores quæsturæ, Referendarius consistorii,

Lærerne ved Pastoralseminariet samt Lægen ved Regensen og Kollegierne.

Til Honorar for Udførelsen af Direktorforretni ugerne ved den polytekniske
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Marts 25. Læreanstalt samt for Forelæsninger og Øvelser, som ikke besørges af de ved

Anstalten fast ansatte Docenter, fastsættes 3550 Edl. aarlig. Til Af-

holdelse af den theologiske, den retsvidenskabelige og den statsvidenskabelige

Embedsprøve ved Examenskommissioner fastsættes en Sum af indtil 9,000 Rdl.

aarlig. Indtil Examenskommissioner kunne indrettes, kan der anvendes ind-

til 7,000 Rdl. aarlig til at lønne faste Censorer ved Universitetets forskjellige

Embedsexamina. Censorerne, som beskikkes for 3 Aar ad Gangen, deltage

i Bestemmelsen af de skriftlige Opgaver, og Karakteren for hvert enkelt

Fag gives af 2 Censorer og den examinerende Professor. § 24. For Be-

stillingsmænd, som lønnes af de i nærværende Lov fastsatte samlede Summer,

kan det bestemmes, at der skal afkortes indtil 5 Procent i deres Lønninger

for at anvendes til Forsørgelse for dem og deres Efterladte; de nærmere

Kegler i saa Henseende fastsættes af Finansministeriet ved et Regulativ.

For saa vidt det Beløb, der i Følge foranstaaende Bestemmelse afkortes i

Bestillingsmænds Lønninger, anvendes til at sikre deres Enker Overlevelses-

renter i vedkommende af Staten garanterede Forsikringsanstalt, skal Teg-

ningen af saadanne Overlevelsesrenter finde Sted under samme Vilkaar, som

i Følge Lov af 5. Jan. 1851 gjælde med Hensyn til de af Embedsmænd for

deres Enker tegnede Overlevelsesrenter. § 25. Nærværende Lov træder

i Kraft den 1. April 1871 og underkastes en Revision inden Udløbet af

Finansaaret 1880—81.
(Lovtid.)

April 1. Lov om Undervisningen i de lærde Skoler i Danmark.

Rigsdagen har vedtaget og Kongen ved Sit Samtykke stadfæstet

følgende Lov: § 1. I den lærde Skole skal Undervisningen, der for-

bereder til Universitetet, fra et vist Trin i Skolen deles i to Afdelinger, den

ene overvejende sproglig-historisk, den anden overvejende mathematisk-

naturvidenskabelig. § 2. Skolen inddeles i sex etaarige Klasser, saa at

et fuldstændigt Skolekursus er beregnet paa 6 Aar. Den nuværende 7de

Klasse omdannes til to etaarige Klasser. Skolernes nuværende nederste

Klasse inddrages ved Udgangen af Skoleaaret 1871—72, den næst nederste

ved Udgangen af Skoleaaret 1872—73. I Skoler, hvor Elevantallet i de to

øverste Klasser tilsammen ikke overstiger 20, kan Ministeren bemyndige

Rektor til midlertidig at samle dem i en Klasse. § 3. Undervisningen

beregnes paa, at et fuldstændigt Skolekursus gjennemgaas i en Alder fra det

fyldte 12te Aar til det fyldte 18de Aar. Optagelsen i Skolens nederste

Klasse kan dog ske med det fyldte Ilte Aar. Ingen kan optages i en

højere Alder, end at det fuldstændige Skolekursus kan være tilbagelagt med

det fyldte 20de Aar. Undtagelse fra disse Regler kan Skolens Rektor be-

vilge. § 4. Undervisningsfagene ere: Modersmaalet, derunder indbefattet

Oldnordisk (og Svensk), Tysk, Fransk, Engelsk, Latin, Græsk, Religion, Hi-

storie, Geografi, Arithmetik, Geometri, Regning, Naturhistorie, Naturlære,

Tegning med geometrisk Tegning og Skrivning samt desuden Sang og Gym-
nastik. Den ugentlige Skoletid til samtlige Fag og øvelser, Sang og Gym-
nastik alene undtagne, maa ikke udgjøre mere end 30 Timer. § 5. I

Skolens fire nederste Klasser er Undervisningen overvejende fælles for samt-
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lige Disciple i hver Klasse. For de Kiever, der bestemme sig
-

For den April 1,

mathematisk-naturvidenskabelige Retning, bortfalder Græsk, og for de Elever,

der bestemme sig for den sproglig-historiske Retning, bortfalde geometrisk

Tegning og Naturlære. Efter Undervisningsministerens Bestemmelse kan et

af de levende Sprog gjores til et valgfrit Fag. Den ved Udgangen af 4de

Klasse afholdte Aars- eller Hovedexamen giver, naar den er bestaaet med

et vist Pointsantal, som nærmere bliver at fastsætte af Ministeren for Kirke-

og Undervisningsvæsenet , samme Adgang til højere Undervisningsanstalter

og Fagexamina som Afgangsexamen af højere Grad for Realdisciple og den

almindelige Forberedelses Examen ved Universitetet af samme Grad. § G.

I Skolens to øverste Klasser deles Undervisningen i et sproglig-historisk og

et mathematisk-naturvidenskabeligt Kursus, saaledes at Latin, Græsk og Na-

turlære blive særskilte Fag i det først nævnte, de mathematiske Discipliner

med geometrisk Tegning og Naturlære samt, hvor Omstændighederne tilstede

det, et Afsnit af Naturhistorien særskilte Fag i det sidst nævnte Kursus,

hvorimod Undervisningen vedbliver at være fælles i Modersmaalet, derunder

Oldnordisk (og Svensk) , Fransk og Historie. I de to øverste Klasser kan

der frit vælges mellem Engelsk og Tysk. Undervisningen er fælles for de

Disciple, der vælge samme Fag. Afgangsexamen for begge Afdelinger af

øverste Klasse afholdes ved selve Skolen. Den er dels skriftlig, dels mundtlig.

De skriftlige Opgaver ere: for alle Examinander to Opgaver i Dansk, og

særlig for dem, der underkaste sig sproglig-historisk Examen, en Over-

sættelse fra Latin til Dansk og en Oversættelse fra Dansk til Fransk, og for

dem, der underkaste sig mathematisk-naturvidenskabelig Examen, mindst to

mathematiske Opgaver. Fordringerne ved den mundtlige Prøve bestemmes

ved kongelig Anordning. § 7. Enhver, der har bestaaet Afgangsexamen,

har Ret til at indskrives som akademisk Borger ved Universitetet. De, som

have taget den sproglig-historiske Afgangsexamen, have, efter at have be-

staaet den almindelige filosofiske Prøve ved Universitetet, Adgang til at ind-

stille sig til de forskjellige Fakultetsexamina ved samme. De, som have be-

staaet den mathematisk-naturvidenskabelige Afgangsexamen, have Adgang til

umiddelbart at indtræde som Examinander ved den polytekniske Læreanstalt

samt til ved Universitetet, efter at have underkastet sig den filosofiske Prøve,

.
at indstille sig til de under det mathematisk-naturvidenskabelige samt under

det filosofiske Fakultet hørende Prøver, til statsvidenskabelig Examen og

lægevidenskabelig Embedsexamen. For at kunne indstille sig til den thco-

logiske eller den fuldstændige juridiske Embedsexamen ville de have at under-

kaste sig en Tillægsexamen ved Universitetet, henholdsvis i Latin og Græsk
og i Latin, om hvilke Prøver de nærmere Bestemmelser ville være at give

ved kongelig Anordning. § 8. Ved Metropolitanskolen , Sorø lærde Skole,

Odense og Aarhus Kathedralskoler bliver den fornævnte Deling af Under-
visningen at iværksætte, efter at nærværende Lov er traadt i Kraft, saaledes

at der ved disse Skoler snarest muligt indrettes et fuldstændigt, dobbelt Skole-

kursus med dertil hørende Afgangscxamina. I de øvrige Skoler derimod vil

Undervisningen i de to øverste Klasser indtil videre, saa længe Betingelserne

med Hensyn til Discipeltal og okonomiske Forhold ikke ere tilstede for der

at have et Dobbeltkursus, være at indskrænke til den ene Retning, i hvilken
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April l. Henseende Kirke- og Undervisningsministeriet bemyndiges til, efter Forboldene

ved de enkelte Skoler, at tage den nærmere Bestemmelse. § 9. Bestyrerne

af de private Skoler, der gjennem et tilstrækkeligt Antal Klasser gjennem-

fere Undervisningen i samme Omfang og til samme Grænse som de offent-

lige lærde Skoler og i det ringeste for de tre sidste Skoleaars Vedkommende

i det bele slutte sig til den for de offentlige lærde Skoler gjældende Under-

visningsplan , kunne, efter samme Regler som hidtil , enten for deres bele

Bestyrelsestid eller paa et vist Aaremaal af Kirke- og Undervisningsmini-

steriet erholde Tilladelse til under den Kontrol, som af bemeldte Ministerium

bestemmes, at afbolde samme Afgangsexamen som de offentlige lærde Skoler,

enten saa vel i den sproglig-historiske som i den mathematisk-naturviden-

skabelige Retning eller, naar de ønske det, alene i den ene Retning.

§ 10. Den ved kgl. Resol. G. Maj 1850, bekjendtgjort under 13de samme
Maaned, anordnede Adgangsexamen ved Universitetet bortfalder samtidig

med, at Afgangsexamen afholdes første Gang ved Skolerne i Overensstem-

melse med nærværende Lov. De, som efter den Tid ønske at indskrives

ved Universitetet, efter at være forberedte ved Privatundervisning, have at

underkaste sig Afgangsexamen for studerende, enten ved en offentlig lærd

Skole eller ved en Privatskole, der har Tilladelse til at afholde Afgangs-

examen. Forinden maa de dog have bestaaet en Pro ve i de Fag, som for

den Retning, hvori de agte at tage Afgangsexamen, afsluttes i Skolen inden

Oprykningen i den næstøverste Klasse. De kunne selv vælge, ved hvilken

Skole de ønske at tage Examen : dog vil den enkelte Skoles Forpligtelse til

at modtage Privatister være at indskrænke til et bestemt Antal. De nærmere

Regler herom gives af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

(Univ. Arkiv, Aftryk.)

April 4. Underv. Min. Skr. til Kvæstor om, at der fra Ministeriets Side

intet haves at erindre mod, at det i de Panteobligationer, som udstedes for

de mod Panteret i faste Ejendomme udlaante Kapitaler af de under Univer-

sitetskvæsturens Bestyrelse hørende Midler, fremtidig ligesom hidtil betinges,

at bemeldte Kapitaler blive at tilbagebetale efter V2 Aars foregaaende Op-

sigelse fra en af Siderne til en 11. Juni eller 11. Dec. Termin.

(Min. Tid. A.)

April 12. Rets- og statsv. Fak. Skr. til Fakultetets Notarius, Overrets-

prokurator Mundt om, at Fakultetet ikke skjonner, at hans Stilling som

Notarius udelukker ham fra at overtage Funktionen som fast Censor ved de

juridiske Examina, dersom Ministeriet vilde udnævne ham dertil *).

(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

April 18. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved det meddeles, at det

ved kgl. Resol. af 14. s. M. er bifaldet, at de faste Censorer ved Universi-

tetets Embedsexamina, som i Henhold til L. 25. Marts 1871 kunne ansættes,

udnævnes af Ministeriet, der tillige ordner alt, Censuren vedkommende, og

*) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 231.
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at som Følge heraf de Lovbestemmelser, som paalægge bestemte Embeds- April 18.

mænd at deltage i Censuren ved Universitetsexamina, og som give særlige

Regler for dette Hvervs Ordning og Udforelse, foreløbig sættes ud af Kraft.

Ministeriet meddeler derhos, hvilke Mænd det har udnævnt til for 3 Aar,

fra 1871—73, begge inkl., at fungere som faste Censorer, og tilføjer, at det

har anmodet Fakulteterne om i Forening med Censorerne at vedtage og til

Ministeriets Approbation indsende de nærmere Regler saa vel om Censorernes

i Loven ommeldte Deltagelse i Bestemmelsen af de skriftlige Opgaver som

ogsaa med Hensyn til den hele Ordning af Censuren ved de mundtlige

Examina *).

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Eforus for Valkendorfs Kollegium, hvorved bifaldes, April 22.

at de Professorernes Distributs tilkommende Smaarenter eller Renterne af

de Summer, som aarlig skulle opsamles og, naar de ere opvoxede til 1000

Rdl., lægges til Kollegiets Hovedkapital, frafaldes, indtil Kollegiets Gjæld er

tilbagebetalt, eller indtil Konsistorium paa n) tager Kollegiets finansielle

Stilling under Overvejelse **).

(Univ. Arkiv.)

Bekj. (Resol. 14. Apr.) om, at Kongen har approberet, at de Lov- April 25.

bestemmelser***), som paalægge bestemte Embedsmænd at deltage i Censuren

ved Universitetets Embedsexamina, og som give særlige Regler for dette

Hvervs Overdragelse og Udførelse, foreløbig sættes ud af Kraft.
(Lovtid.)

Vedtagelse af det lægevidenskabelige Fakultet om, at Censorerne Maj 2.

skulle fungere i de specielle Fag — 2 og 2 — og selv fordele Fagene, kun

at Fakultetet forbeholder sig Ret til i paakommende Tilfælde at have en

Stemme med derom, samt at Opgaverne, som tidligere, stilles i et Udvalg af

3 Opgaver i hvert Fag af vedkommende Docenter, derefter diskuteres og an-

tages ved Afstemning af Fakultetsmedlemmerne og Censorerne. Fremstil-

lingen af Opgaver paalægges: for legal Medicin Docenten i dette Fag, for

indvendig Pathologi Docenterne i Therapi og klinisk Medicin alternerende,

for udvendig Pathologi Docenterne i Kirurgi, ligeledes alternerende. Med
Hensyn til den mundtlige Examen er Fakultetet af den bestemte Anskuelse,

at Examinator selv bør afgjøre, paa hvad Maade Spørgsmaalene skulle for-

deles og Examinationen foretages ****).

(Lægev. Fak. Journal.)

Vedtagelse af Kommissionen for den filologisk-historiske Skole- Maj 5.

embedsexamen og de faste Censorer om: 1) at de skriftlige Opgaver be-

stemmes i et Fællesmøde af de 2 Censorer og vedkommende Professorer,

•) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 116.

**) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 577 Note.
***; De væsentligste af disse Lovbestemmelser ere anforte i Min. Tid. 13. f. 1871 i

Noten til S. 133.

****) Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 119.

Normer f. Univ. II. 54
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Maj 5. samt at Universitetslærerne gjøre Forslagene; 2) at Afhandlingerne til den

skriftlige Prøve bedømmes af de 2 Censorer og den Universitetslærer, der

har givet Opgaven; 3) at den mundtlige Prove holdes saaledes, at i hvert

af de fire Fag en Universitetslærer examinerer og begge Censorer ere til-

stede, samt at Dommen fældes af alle tre i Forening*).

(Ministeriets Arkiv.)

Maj 9. Underv. Min. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet i Anledning

af dettes Forespørgsel, 1) om de faste Censorer skulle deltage i Censuren

ved den lægevidenskabelige Forberedelses Examen, og 2) om de 3 skriftlige

Opgaver ved Hovedexamen ere at betragte som lige saa mange Fag, saaledes

at Censuren ved hver enkelt Opgave tilfalder 2 faste Censorer og et Fakul-

tetsmedlem. Ministeriet svarer: ad 1) at det, navnlig af Hensyn til, at

Fagene, i hvilke der examineres ved Forberedelses Examen, kræve Studier,

der i Regelen ligge alt for fjærnt for de Mænd, paa hvilke Valget til faste

Censorer ved Hovedexamen i øvrigt maatte falde, er gaaet ud fra den be-

stemte Forudsætning, at de faste Censorer ikke skulle deltage i Censuren

ved Forberedelses Examen; ad 2) at det vilde komme i Strid med den

Tanke, der ligger til Grund for Lovbestemmelsen om Indretningen af faste

Censorer, hvis man vilde gjøre en Undtagelse med Hensyn til de her om-

handlede Opgaver fra den Regel, at Bedømmelsen af en Fagprøve skal fore-

tages af 2 faste Censorer og 1 Fakultetsmedlem, og at Ministeriet som Følge

heraf ikke anser sig dertil berettiget. I Forbindelse hermed tilføjer Mini-

steriet, at der efter de særlige Hensyn, der ved det endelige Valg af de

faste Censorer til lægevidenskabelig Examen ere blevne tagne, ikke længer

kan blive Spørgsmaal om, at de samme Censorer skulle overvære hele den

mundtlige Prøve, men at de maa vexle efter de specielle Fag**).

(Lægev. Fak. Arkiv.)

Maj 12. Vedtagelse af det lægevidenskabelige Fakultet og de faste Censorer

med Hensyn til Spørgsmaalet om de faste Censorers Deltagelse ved Be-

stemmelsen af de skriftlige Opgaver: at Docenten, hvis Tour det er, er for-

pligtet til at fremkomme med 3 Spørgsmaal, men at de faste Censorer vælge

en Fagmand for hver Disciplin, som kan foreslaa Spørgsmaal, hvis han føler

sig kaldet dertil lige over for de af Docenten forelagte Spørgsmaal; med

Hensyn til Arrangementet for Supplering af Censorerne i Sygdoms Forfald,

at Censorerne selv skulle vælge saadanne Suppleanter for de specielle Fag

og give Dekanus Underretning om disse Valg; efter modtagen Underretning

om Forfald for en fast Censor er det da Dekani Pligt at tilsige Supple-

anten ***). (Lægev. Fak. Journal.)

Maj 13. Underv. Min. Skr. til Kvæstor, hvorved meddeles, at de ved Adg.

12. Nov. 1870 fastsatte Regler med Hensyn til Tilsynet med, at Panter i

*) Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 118.

**) Univ. Aarb. f. 18G4-71 I. S. 117-118.
***) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 119.
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Huse og Gaarde, hvis Bygninger udgjøre deres eneste eller væsentligste Maj 13.

Værdi, vedblivende yde tilstrækkelig Sikkerhed, hvilke Regler gjælde for alle

under offentligt Tilsyn staaende Midler, ogsaa skulle finde Anvendelse paa

de under Universitetskvæsturen henlagte Stiftelser og Fonds. Derimod vil

Ministeriet, for saa vidt det maatte findes hensigtsmæssigt fremdeles at bi-

beholde det hidtil førte særlige Tilsyn med de nys nævnte Panter, ikke have

noget herimod at erindre, naar tillige Reglerne i Adg. 12. Nov. 1870 § 5

iagttages *).

(Kvæsturens Arkiv.)

Vedtagelse af det lægevidenskabelige Fakultet og de faste Censorer, Maj 16.

at Maaden for Censuren ved de skriftlige Opgaver overlades til Dommernes

Bestemmelse **).

(Lægev. Fak. Journal.)

Anordning angaa^nde nogle Forandringer i Forordningerne af 26. Juni 30.

Januar 1821 og 30. Decbr. 1839 om det juridiske Studium ved Kjøbenhavns

Universitet. ***)

§ 1. Med Hensyn til den fuldstændige juridiske Examen.

a) De i Frd. 30. Decbr. 1839 § 3 nævnte Discipliner: Retsvidenskabelig Ency-

klopædi, Søret, Kirkeret, positiv Folkeret og Statistik ophøre at være særlige

Lære- og Examinationsfag. Ved Sørettens Ophør som særskilt Fag falde de i

samme hidtil behandlede privatretlige Forhold ind under den danske Civilret,

og som Følge heraf kan der ved Prøven i dette Fag gives Spørgsmaal, ved-

rørende hine Retsforhold. Paa lignende Maade forholdes der med de i

Kirkeretten og Folkeretten tidligere behandlede Materier, for saa vidt de

egne sig til at optages i andre af de anordnede Lære- og Examinationsfag.

Den Anvisning til Retsvidenskabens Studium , som i Følge Frd. 30. Decbr.

1839 § 3 Nr. 1 er blevet meddelt i Forbindelse med Forelæsningen over den

juridiske Encyklopædi, paahviler det fremdeles det rets- og statsvidenskabelige

Fakultet at give i hvert Efteraars Halvaar. b) Dansk Statsret — hvilken

Betegnelse træder i Stedet for den i Frd. 30. Decbr. 1839 § 3 Nr. 8 brugte —
stilles ved Karakterberegningen jævnsides med de hidtil anordnede 6 Hovedfag,

c) Den fuldstændige juridiske Embedsexamens praktiske Prøve falder bort.

§ 2. Med Hensyn til den juridiske Examen for ustuderede,

a) Den almindelige Retslære og Søretten bortfalde som særlige Examinations-

fag. De i Søretten hidtil behandlede privatretlige Forhold falde ind under

Civilretten, saaledes at der ved Prøven i denne kan stilles Spørgsmaal, ved-

rørende hine Retsforhold. Bestemmelsen i Frd. 30. Decbr. 1839 § 14 om,

at Examinanderne under Examinationen i Civilretten altid tillige nøje skulle

prøves i Landboretten, forandres derhen, at der ved Prøven i Civilretten

kan stilles Spørgsmaal, hentede fra Landboretten. b) Processen deles i

tvende Afdelinger, saaledes at der i enhver af dem anstilles særlig skriftlig

og mundtlig Prøve og gives særskilt Karakter, c) Den praktiske Prøve for

*) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 309-12.
**) Univ. Aarb. f. 1864-71 1. S. 119.

***) Univ. Aarb. f. 18G4-71 I. S. 237-61.
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Juni 30. ustuderede Jurister falder bort. § 3. Ministeriet for Kirke- og Under-

visningsvæsenet bemyndiges til, efter nærmere Forslag fra det rets- og stats-

videnskabelige Fakultet, at fastsætte de Forandringer i Henseende til Karakter-

beregningen ved de juridiske Examina, som ville være en Følge af de oven

for givne Bestemmelser. § 4. Foran staaende Bestemmelser bringes i

deres Helbed første Gang til Anvendelse paa de juridiske Examina, som

afholdes i Vinteren 1871— 72. De praktiske Prøver bortfalde allerede ved

de Examina, der ere afholdte i Sommeren 1871.
(Univ. Arkiv.)

Juli 1. Vedtagelse (af 28. April, indberettet til Ministeriet 1. Juli) af det

theologiske Fakultet og de faste Censorer om: 1) at samtlige faste Censorer

skulle være tilstede ved mundtlig Examen hver Dag, 2 i hvert Fag, de to

om Formiddagen, de to om Eftermiddagen. Hver Censor deltager paa

Omgang i Censuren af samtlige Fag; 2) at Censorerne foreløbig i paa-

kommende Tilfælde ville supplere hverandre indbyrdes; 3) at hvert Fags

Afhandlinger skulle læses af 2 Professorer og 2 Censorer; 4) at man for

Fremtiden ikke vil meddele nogen Oplysning til Kandidaterne om deres Af-

handlingers Beskaffenhed, førend den fælles Censur er afholdt; 5) at man
med Hensyn til Bedømmelsen af de skriftlige Opgavers Besvarelse vil

bibeholde de tidligere mellem Fakultetets Medlemmer indbyrdes vedtagne

Talværdier for Laudabilis 12—11, for Haud illaudabilis l mi gr. 10—8, for

Haud illaudabilis 2di gr. 7—5, for Non contemnendus 4—1.*)

(Theol. Fak. Arkiv.)

Juli 27. Betingelser for et Mageskifte af den nuværende botaniske Haves

Grund med det ved § 4 i Lov af 6. Juli 1867 til Anlæg af en ny botanisk

Have og astronomisk Observatorium bevilgede Areal af c. 21 Tdr. Land,

approberede af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, i Skrivelse

til Finansministeriet. **)

I Henhold til § 4 i Lov af 6. Juli 1867 om Afløsning af de ved

Demarkationslinien om Kjøbenhavn paalagte Indskrænkninger, samt om Be-

myndigelse for Eegeringen til Afhændelse af en Del af Kjøbenhavns Fæst-

ningsværker paa Sjælland, fremdeles i Henhold til de kongelige Resolutioner

af 2. April og 22. Avg. 1870, overdrager Finansministeriet til Kjøbenhavns

Universitet til Anlæg af en botanisk Have og et astronomisk Observatorium

det paa det medfølgende, af Landinspektør Mørup optagne Kort med a, o,

e, f, u, t, s, r, q, p, h, i, k, 1, m, n betegnede Areal af c. 21 Tdr. Lands

Størrelse å 14,000 Alen af Kjøbenhavns Fæstningsgrund mellem Nørre-

og -Østerport, mod at Universitetet som Vederlag giver Statskassen Med-
ejendomsret for to Tredjedele til den af den nuværende botaniske Haves,

paa den ligeledes medfølgende Plan B. med a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1,

m, n, o betegnede Grund, af Størrelse c. 3 Tdr. Land, hvorhos Universitetet

uden Vederlag til Akademiet for de skjønne Kunster, for at tillægges Char-

*) Univ. Aarb. f. 1864-71 I. S. 116-17.

**) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 115-17.
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lottenborg, afgiver det paa sidst nævnte Plan med o, p, a, b betegnede Juli 27.

Areal, beliggende Nord for Heibergsgade, alt paa følgende Vilkaar:

a. I Henseende til Grunden til den nye botaniske Have
og Observatoriet. 1) Grunden med de paa samme værende Træer og

Buske afleveres til Universitetet, naar Overdragelsen er vedtaget af Kirke-

og Undervisningsministeriet og Finansministeriet. 2) Universitetet har Eet

til at lade de paa Grunden værende Fæstningsværker sløjfe. Jord til Ud-

fyldning af Fæstningsgraven maa Universitetet kun tage fra Faussebraien

og Volden paa den samme overdragne Grund. Paa de Steder af Grænserne

for Grunden, hvor Universitetet ikke bringer denne i Niveau med de Veje

og Gader, der maatte komme til at omgive Grunden, anbringes de fornødne

Skraaninger ind paa Universitetets Grund, med mindre der opføres saadanne

Hegns- eller Beklædningsmure, der gjore Skraaninger overflødige. 3) Uni-

versitetet har selv at drage Omsorg for Vandforsyning til de Bassins, det

agter at anlægge, og ligeledes for Afløbet fra samme, og der skal saaledes

ikke paahvile Staten nogen Forpligtelse til at forskaffe Grunden Vand. Uni-

versitetet maa ikke uden Kommunens Samtykke helt afbryde Vandforbindelsen

mellem de Kommunen tilhørende Dele af Fæstningsgraven, der ligge til

begge Sider af dets Grund. 4) Saa længe de Observatoriets Plads i Rosen-

borg Bastion tilgrænsende Dele (Kourtiner) af Volden bevares til offentlig

Spadseregang, skal Universitetet, naar det forlanges af Kommunen, være

pligtigt at afgive et Areal af passende Bredde mellem Observatoriet og Vold-

gaden til Fortsættelse af denne Spadseregang over dets Grund, og det samme

skal være Tilfældet, hvis en offentlig Spadseregang efter Voldens Sløjfning

bevares paa det nuværende Fæstningsterræn langs Voldgaden til begge Sider

af bemeldte Bastion. Universitetet skal have Ret til at benytte det mellem

dets Grænselinie o, e, f i Struben af Rosenborg Bastion (Plan A) og Vold-

gaden beliggende Areal, saa længe til Kommunen udvider Gaden til Grænse-

linien. Naar dette sker, maa Universitetet af sin Grund afgive Areal til en

forandret eller en ny Opkjørsel til Observatoriet. I den af Regeringen med
Kjøbenhavns Kommune under 29. Okt. 1869 afsluttede Kontrakt har Kom-
munen forpligtet sig til at tilstede Adgang over sit Terræn paa dertil

passende Steder til Universitetets Grund, indtil de Gadeanlæg, som ville

komme til at begrænse den, ere udførte, ligesom til, saa vidt muligt, at

fremskynde et eller tvende af disse Gadeanlæg. 5) Statskassen frafalder et-

hvert Krav paa den Erstatning, som skulde ydes den af Universitetet i Følge

den allerhøjeste Resol. af 13. Juni 1859, ved hvilken en Del af Rosenborg

Bastion overlodes det til Opførelse af et Observatorium. 6) Finansmini-

steriet meddeler, under Henvisning til Loven af 6. Juli 1867 samt til nær-

værende Overenskomst, Universitetet Mageskiftebrev paa Grunden, saa snart

den nuværende botaniske Haves hele Grund er afleveret til Ministeriet og

til det kongelige Akademi for de skjønne Kunster i Overensstemmelse med
de efterfølgende Bestemmelser.

b. I Henseende til den nuværende botaniske Haves
Grund. 7) Det Statskassen tilkommende Vederlag for Afstaaelse af Grunden
til den nye botaniske Have og Observatoriet ydes den ved, at Universitetet,

foruden at afgive til det kongelige Akademi for de skjønne Kunster den



1871. 430

Juli 27. fornævnte, Nord for Heibergsgade beliggende Del af den nuværende botaniske

Have, giver Statskassen Medejendomsret for To Tredjedele til den øvrige

Del af bemeldte Haves Grund, dog saaledes at Universitetet end videre fra-

skriver sig al Ret til Medbeslutning om , hvad der skal foretages med denne

Grund, idet alene Finansministeriet vil have at tage Bestemmelse om og

bestyre Grundens Udparcellering og Salg samt alle dermed forbundne Arbejder.

Der skal tilkomme Universitetet En Tredjedel af den ved denne Del af

Grundens Realisation fremkommende Nettoindtægt og hermed dets Krav som

Følge af Medejendomsretten være fyldestgjort. Naar Staten, uden for den

fornævnte til det kongelige Akademi for de skjønne Kunster afgivne Del af

den nuværende botaniske Haves Grund, selv vil beholde en Del af Grunden

til sine egne Formaal, fastsættes sammes Værdi (hvoraf 1
/a tilfalder Univer-

sitetet) i Mangel af mindelig Overenskomst ved sædvanlig lovlig Taxation.

Af de indkommende Salgssummer (og eventuelt Forpagtningssummer af de

af Universitetet afleverede, men usolgte Dele af Grunden) afholdes forlods

alle Udgifter i Anledning af Realisationen, saasom til Vej- og Gadeanlæg,

midlertidig Indhegning saa vel af de afleverede, som af de ikke afleverede

Dele af Grunden m. m., og paalobende 4 pCt.s Renter af disse Udgifter, og

af den derefter tilbage blivende rene Indtægt beregnes den Universitetet til-

faldende Tredjedel, som efter aarlig stedfindende Opgjørelse udredes til det,

dels kontant og dels i gode mindst 4 pCt. Rente bærende Prioritetsobliga-

tioner. 8) Universitetet skal inden Udløbet af 6 Aar fra Datum have ladet

hele Grunden rydde for de paa samme værende Bygninger, Væxthuse, Træer

og Planter m. m., og aflevere den til Staten. Dog skal om et Aar Havens

sydvestlige Hjørne være ryddet og afleveret, saaledes at Forbindelsen mellem

Heibergsgade og Peder Skramsgade kan tilvejebringes, og ligeledes skal

inden to Aar den i Nærheden af Møntens Bygninger værende Del af Haven

være ryddet og afleveret i saadan Udstrækning, som maatte være nødvendig

for Opførelsen af et nyt Møntetablissement og for ved et Gadeanlæg at for-

binde Holbergsgade med Nyhavn. For øvrigt vil Universitetet have at be-

stræbe sig for sukcessive og saa tidlig som muligt at aflevere de øvrige

Dele af Grunden, og i den Henseende at imødekomme den Myndighed, der

bestyrer Udparcelleringen af de tilgrænsende Grunde. 9) Saa snart

Grundens Fraflytning er saa vidt fremskredet, at Udparcellering og Salg

kunne begynde, meddeler Universitetet det kongelige Akademi for de skjønne

Kunster Ejendomsskjøde paa den til dette afgivne Del af Grunden, samt

Finansministeriet Mageskiftebrev paa den Statskassen tilkommende Med-

ejendomsret over den øvrige Del af Grunden, denne befriet for alle Pante-

og Lejebehæftelser og ikke bebyrdet med andre Servituter, end de, som for

Tiden hvile paa den. Ved dette Mageskiftebrev giver Universitetet tillige

Finansministeriet Bemyndigelse til selvstændig og alene at bortskjøde Grun-

den eller Dele deraf.

c. I Almindelighed. 10) Alle Udgifter og Gebyrer ved dette

Mageskiftes Berigtigelse udredes henholdsvis af Finansministeriet eller

Universitetet, eftersom de tilflyde Statskassen eller Kommunen. 11) Naar

Universitetet af Kjøbenhavns Kommune erhverver de ud for Kommune-
hospitalet og Syd for Farimagsvejen beliggende Lodder Matr. Nr. 114 F. 3
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og Nr. 114 F. 4, tilsammen af Areal 12,730 Alen, og indlemmer dem i Juli 27.

den Grund, det erhverver ved nærværende Mageskifte, skal det være Uni-

versitetet tilladt ogsaa paa disse Lodders Areal at opføre saadanne Byg-

ninger m. m., der maatte behøves i de i formeldte Lov af 6. Juli 18G7

§ 4 omhandlede Øjemed; for saa vidt de nævnte Lodder imidlertid skulde

blive benyttede i andre øjemed, forbeholdes Statskassens Ret til den samme
i Folge § 2 i Lov af 6. Juli 1867 tilkommende Halvdel af Loddernes Værdi-

forøgelse. Til Opnaaelse af den fornævnte Erhvervelse skal det derhos være

Universitetet tilladt at afhænde eller bortmageskifte en langs med Sølvgadens

Forlængelse beliggende Del af det samme overdragne Areal af Fæstnings-

terrænet med Ret til at lade det saaledes solgte eller bortmageskiftede Areal

bebygge som Villaparti.

(Ministeriets Arkiv.)

Bekj. om Karaktergivningen m. v. i de lærde Skoler. Avg. 9.

For at bestaa ved 4. Klasses Hovedexamen med den i

L. 1. April d. A. § 5 givne Retsvirkning, kræves mindst 33 Points som

samlet Talværdi af alle 11 Karakter.

(Lovtid.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor om, at Assistenter ved Universitetets Avg. 17.

zoologiske Museum og Amanuenses ved Universitetets og den polytekniske

Læreanstalts kemiske Laboratorium paa Grund af deres Stillingers særegne

Beskaffenhed som blot midlertidige Gjennemgangsstillinger fritages for Løn-

ningsafdrag til deres Selvpensionering.*)
(Kvæsturens Arkiv.)

Bekj. (Resol. 27. Aug.) ang. Ophævelse af den med Doktorgraden i Avg. 30.

de forskjellige Fakulteter ved Universitetet forbundne Rang.**)

Kongen har bifaldet, at den med Doktorgraden i de forskjellige Fakul-

teter ved Universitetet i Folge Frd. 9. Jan. 1824 § 8 forbundne Rang bort-

falder for dem, der herefter erhverve denne akademiske Grad, og at det

allernaadigst maa tillades dem, der alt have erhvervet Doktorgraden, at fra-

sige sig den med samme forbundne Rang, uden at dette faar nogen Ind-

flydelse paa de øvrige med Doktorgraden forbundne, i bemeldte Forordning

omhandlede akademiske Rettigheder, hvorom enhver, der agter at benytte

denne Tilladelse, har at indgive skriftlig Erklæring til Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet, som derefter har at afgive allerunderdanigst Beret-

ning om enhver Rangfrasigelse, der i Overensstemmelse hermed har fundet

Sted, og tillige har at underrette Finansministeriet om den Datum, under

hvilken Erklæringen herom er indgivet.

(Univ. Arkiv, Aftryk.)

Bekj. (Resol. 8. Sept.) ang. Forandringer i den filosofiske Prøve ved Sept. 8.

Universitetet. ***)

*) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 313-14.

**) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 102-4.
***) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 21-40.
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Sept. 8. Kongen har bifaldet følgende Forandringer i den ved kgl. Resol.

1. Sept. 1850 (Bekj. 7. næstefter) foreskrevne filosofiske Prøve ved Kjøben-

havns Universitet: 1) Det almindelige indledende filosofiske Kursus for de

studerende indskrænkes til en enkelt Forelæsningsrække over filosofisk Pro-

pædevtik. 2) Forelæsningerne holdes skiftevis af de 2 normerede filosofiske

Professorer hvert andet Aar i et paa begge Halvaar fordelt Kursus paa 4

ugentlige Timer. 3) Proven afholdes i, hvad der i de oven nævnte Fore-

læsninger er foredraget, og der gives en enkelt Karakter for samme, saaledes

at »Temmelig godt« er Betingelse for, at Prøven anses for bestaaet.

4) Ingen kan stedes til Prøven forend et Aar, efter at han er immatri-

kuleret ved Kjøbenhavns Universitet; dog bemyndiges Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet til, hvor særegne Omstændigheder tale derfor, at

bevilge Undtagelse herfra. 5) I den her foreskrevne Form afholdes Prøven

første Gang i Sommeren 1873.
(Univ. Arkiv, Aftryk.)

Sept. 8. Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Afholdelsen af de filosofiske

Forelæsninger. *)

Af den under Dags Dato udgaaede Bekjendtgjørelse om en For-

andring i den almindelige filosofiske Prøve ved Universitetet vil det ses, at

Ministeriet i alt væsentlig er enigt med Konsistorium og Flertallet af den

af samme i 1863 nedsatte Komite. Ministeriet kan ogsaa slutte sig til, hvad

der er udtalt i Komiteens under 30. Maj 1865 afgivne Betænkning, at det,

der maa arbejdes hen til, er at overbevise de unge om, at hvor stor Be-

tydning end den filosofiske Uddannelse, som tilbydes dem af Universitetet i

det første Studieaar, har for deres Fremtidsstudium, bør dog det første Aar

ikke udelukkende anvendes herpaa, men at de allerede i dette med Alvor

bør paabegynde deres Embedsstudium. Ligeledes har Ministeriet kunnet til-

træde den deri udtalte Opfattelse, at det bedste Middel hertil vil være at

betegne det filosofiske Kursus som det, det er, et indledende og forberedende

Kursus og betage det Udseendet af et af flere Fag sammensat Examens-

kursus, og at derfor de ved Siden af den filosofiske Propædevtik anordnede

Forelæsninger over de specielle filosofiske Discipliner , Logik , Psykologi , bør

opgives.

Medens Forholdene ved det lægevidenskabelige Fakultet ere særlige,

idet der det første akademiske Aar naturlig kan benyttes, og ogsaa af de

unge studerende i betydelig Grad er blevet benyttet til at høre Forelæsninger,

vedrørende den lægevidenskabelige Forberedelses Examen, vil det ved de andre

Fakulteter være nødvendigt , at der hvert Aar ikke blot gives en almindelig

Anvisning til Studiet, saaledes som dette er anordnet for det rets- og stats-

videnskabelige Fakultet, men tillige holdes en eller flere Forelæsninger, som

egne sig til at følges af de unge studerende i deres første akademiske Aar,

og at Tiden for de filosofiske Forelæsninger paa den ene Side og for de

nys nævnte Forelæsninger over de til Embedsstudierne hørende Fag paa den

anden Side lægges saaledes, at det bliver muligt for de unge studerende at

*) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 40-41.
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bivaane baade don ene og den anden Kække. Ministeriet skal derfor an- Sept. 8.

mode Konsistorium om at foranledige, at samtlige Fakulteter arbejde hen

til det oven for antydede Maal, idet man tillige maa opfordre Konsistorium

til at vedtage de Kegler, som maatte behøves for at tilvejebringe den

dertil fornødne Enighed mellom Fakulteterne, saa at navnlig Timerne for de

forskjellige Forelæsninger, der jævnsides skulle høres af de unge studerende,

ikke falde sammen.

Endelig skal Ministeriet tilføje, at ligesom der tidligere ingen For-

pligtelse paahvilede de studerende til at underkaste sig den filosofiske Prøve

umiddelbart efter Udløbet af det første akademiske Aar, saaledes maa denne

Prøve fremdeles kunne udsættes, og det saa meget mere, som ønsket om at

høre en bestemt Docent kan foranledige den studerende til at opsætte at høre

de filosofiske Forelæsninger til et andet akademisk Aar, og at derfor Attest

for at have bestaaet den filosofiske Prøve i det første akademiske Aar ikke

med Nødvendighed skal kræves som Bevis for akademisk Flid, men at Attest

for at have besøgt andre Forelæsninger ved Universitetet kan tages som

fyldestgj ørende Bevis herfor.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor om Tilsyn med Bestillingsmænds Sept. 15.

pligtige Alderdoms- og Enkeforsørgelse.*)

Til Lettelse af Tilsynet med Bestillingsmænds pligtige Alderdoms- og

Enkeforsorgelse har Ministeriet efter Finansministeriets Begjæring paalagt

Universitetets Kvæstor at iagttage følgende Forretningsgang: 1. Naar

en ny Bestillingsmand ansættes eller en allerede ansat opnaar højere Løn-

ning, indsendes herom strax af Kvæstor eller den paagjældende Regnskabs-

fører umiddelbart til Pensionskontoret en Anmeldelse, indeholdende ved-

kommendes Navn, Bestilling, Lønning (ved Lønningsforhøjelser tillige den

forrige Lønning) og Tidspunktet for Ansættelsen eller Lønningsforhøjelsen.

2. Samtidig tilstilles der den vedkommende Bestillingsmand et Exemplar

af Regulativet af 19. Nov. 1870 og Tillæget dertil af 13. Maj 1871, og der

drages Omsorg for, at han (i Almindelighed i Løbet af 14 Dage) udfylder

det vedtagne Skema, som derefter umiddelbart indsendes til Finansministeriet.

3. Ligeledes vil det uden særligt Paalæg eller Anmodning være at iagt-

tage, at der — dog altid kun fra Begyndelsen af et Kvartal — ved enhver

ny Ansættelse eller Lønningsforhøjelse tilbageholdes Vi 2 maanedlig af 5 pCt.

af Lønningen (Aarsafdraget dog altid kun beregnet i hele Dalere, saaledes

at den mulig overskydende Brøk bortfalder). For at forebygge Fejltagelser

og Forglemmelser tilføjes i de under Nr. 1 nævnte Anmeldelser, at Løn-

ningsafdraget, med Angivelse af dets Størrelse, bliver, indeholdt. Skulde

Lønningsafdraget af en eller anden Grund i et enkelt Tilfælde blive at fast-

sætte anderledes end til de regelmæssige 5 pCt., vil hver Gang særlig Ordre

til den fornødne Forandring blive givet af Ministeriet. 4. Ved en Afdrag

lidende Bestillingsmands Død, Afskedigelse, Ansættelse med Pensionsret, samt

*) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 313-14.
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Sept. 15. overhovedet ved enhver Forandring i hans tjenstlige Stilling, der kan faa

Indflydelse paa Lønningsafdragets Indeholdelse eller regnskabsmæssige Postering,

indsendes Anmeldelse umiddelbart til Pensionskontoret, ganske som omtalt

under Nr. 1. 5. De Beløb, der saaledes skulle være indeholdte af enhver

Bestillingsmands Lønning, vil Finansministeriet den 15de i hvert Kvartals

sidste Maaned enten gjennem Finanshovedkassen forskudsvis lade indbetale

til Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten eller godskrive Kontoen for de

til Forrentning i Statskassen indsatte Afdrag, og samtidig meddeler Mini-

steriet, under detailleret Angivelse af de enkelte paagjældende Beløb, Kvæstor

Ordre til inden Maanedens Udgang at lade indbetale Beløbet i Finanshoved-

kassen som Refusion. For det mulige Tilfælde, at den saaledes fra Mini-

. steriet kvartalsvis meddelte Fortegnelse over Afdrag ikke for hver enkelt

Bestillingsmand skulde stemme med vedkommende Regnskabsførers Bog-

føring over Afdragene, skal der uopholdelig gjores umiddelbar Indberetning

til Finansministeriet, for at den indløbne Fejl strax kan rettes.

(Kvæsturens Arkiv.)

Sept. 19. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, ved hvilken Professor J. M. V.

Nellemann beskikkes til Provst ved Kommunitetet og Regensen, saaledes at

der af Kommunitetets Kasse tillægges ham et aarligt Honorar af 300 Rdl.

samt Emolument af fri Bolig i den i Regensbygningen indrettede Provste-

lejlighed, hvis Vedligeholdelse han dog selv skal overtage i det ved Ministe-

riets Skrivelse af 17. Okt. 1859 bestemte Omfang, og af 10 Favne Brænde

aarlig, som han selv, uden Udgift for Kommunitetet, besørger savet

og hugget. *)

(Univ. Arkiv.)

Sept. 28. Kons. Skr. til Kjøbenhavns Magistrat, hvorved Konsistorium afgiver

den Erklæring til Magistraten som Patronat for Trinitatis Kirke, at Univer-

sitetet paatager sig Forpligtelsen til at holde Etatsraad Hurtigkarls Gravsted

paa Trinitatis Kirkegaard samt Monument med det Gitter, som omgiver det,

forsvarlig ved lige, saa længe det forbliver urørt fra Kirkebestyrelsens Side.**)

(Univ. Arkiv.)

Sept. 29. Kons. Oirk. til samtlige Fakulteter, ved hvilket Ministeriets

Skrivelse af 8. s. M. om Afholdelsen af de filosofiske Forelæsninger med-

deles. ***)

(Univ. Arkiv.)

Okt. 6. Underv. Min. Skr. til Kvæstor , hvorved bifaldes , at det aarlige

Honorar af 100 Rdl., som af Kvæsturudgifternes Konto hidtil har været ud-

betalt Universitetets tvende faste Synsmænd, fra 1. Juli d. A. at regne ind-

drages, hvorhos Universitetskvæsturen bemyndiges til af bemeldte Konto at

lade afholde de Udgifter, som ere forbundne med Optagelsen af saadanne

Vurderings- og Skønsforretninger over de under samme hørende Panter

*) Univ. Aarb. f. 1871—73 S. 260.

**) Univ. Aarb. f. 1871—73 S. 326-27.
***) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 40-42.
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i Gaarde og Huse i Kjøbenhavn, som det ved enkelte Lejligheder maatte Okt. 6.

anses hensigtsmæssigt at erhverve til Sammenligning med de Forretninger,

som afholdes af de dertil af øvriglieden udmeldte Mænd.*)
(Kvæsturens Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor, hvorved meddeles, at Ministeriet, Okt. 21.

foranlediget ved en af Prof. chem. J. Thomsen afgivet Indberetning om, at

han paa Grund af den betydelige Tilgang af studerende til Universitetets

kemiske Laboratorium har set sig nødsaget til at antage et Par yngre

Kandidater til at assistere ved Undervisningen mod et Honorar af 3 $ for

hver Undervisningstime, har approberet den saaledes trufne Foranstaltning,

under Forudsætning af, at de deraf flydende Udgifter ville kunne dækkes af

den Indtægtsforøgelse, der følger af den stærkere Benyttelse af Labora-

toriet. **)

(Kvæsturens Arkiv.)

Bekj. (Resol. 21. Okt.) angaaende de i Island examinerede Lægekan- Okt. 31.

didaters Undervisning i Fødselsvidenskaben.

Kongen har (paa Justitsministeriets Forestilling) resolveret: 1) at de

i Island uddannede Lægekandidater herefter ikke kunne erholde Ansættelse

som Distriktslæger sammesteds, med mindre de forinden have gjennemgaaet

et klinisk Kursus ved den kongelige Fødselsstiftelse i Kjøbenhavn, og godt-

gjøre dette ved en af Overakkouchøren udfærdiget Attest; 2) at den samme

Fordring, saa vidt muligt, stilles til de islandske Lægekandidater, hvem del

i Henhold til allerhøjeste Resolution af 10. Maj 18G7 (jfr. Justitsm. Bekj.

af 31. s. M.) Nr. 1 overdrages at udføre Distriktslægeforretninger mod det

sammesteds omhandlede Tilskud af den islandske Medicinalfond; 3) at der

maa tilstaas enhver i Island uddannet Lægekandidat, der afgaar til Kjøben-

havn for at gjennemgaa det nævnte Kursus, en Understøttelse paa 300 Rdl.,

som udredes af den islandske Medicinalfond, for saa vidt Udgiften ikke paa

anden Maade kan afholdes, og 4) at denne Understøttelse maa udbetales

vedkommende Lægekandidat med Halvdelen ved hans Alrejse fra Island og

med Halvdelen i Kjøbenhavn, saa snart han har produceret den oven nævnte

Attest.

(Lovtid.)

Theol. Fak. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet Nov. 4.

— i Anledning af et Andragende fra en Student, der bekjendte sig til den

reformerte Lære, om at maatte underkaste sig theologisk Embedsexamen ved

Universitetet — i hvilken Fakultetet udtaler, at da den theologiske Embeds-
examen ved Kjøbenhavns Universitet er bestemt til ikke blot at skulle prøve

den videnskabelige Dannelse hos dem, der underkaste sig den, men ogsaa

deres Duelighed til at forestaa et gejstligt Embede i den danske lutherske
Kirke (Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. IV §§ 1 og 10), hvorom Fakultetet i

Testimonium publicum skal afgive Vidnesbyrd (Univ. Fund. Kap. IV §§ 6

*) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 309-12.
**) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 256.
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Nov. 4. og 13), kan selvfølgelig en studerende, som hylder en fra den lutherske

Kirkes Bekjendelse afvigende Lære, ikke stedes til den theologiske Attestats.

Imidlertid turde der saa vel i den lutherske og reformerte Kirkes indbyrdes

Forhold som i den sidst nævnte Menigheds Stilling i Danmark være Op-

fordring til at imødekomme theologiske studerende af den reformerte Kon-

fession, der, fedte her i Landet, ønske Vejledning ved det herværende Uni-

versitet og efter fuldendt akademisk Kursus at stedes til en Prøve, hvorved

de kunde erhverve sig et Vidnesbyrd om deres theologisk-videnskabelige

Dygtighed. Saadanne studerende vilde nemlig ellers, selv om de ere Sønner

af danske Forældre, fremdeles nodes til at søge deres theologisk-videnskabe-

lige Uddannelse ved fremmede Universiteter, ligesom overhovedet de refor-

merte Menigheder i Danmark hidtil have været nødte til at vælge deres

Præster blandt Udlændinge, fordi de kun om disse kunde skaffe sig tilbørligt

Vidnesbyrd om, at de vare i Besiddelse af den theologiske Dannelse, som

begge Kirker gjore til Betingelse for dem, der attraa Ansættelse i gejstligt

Embede. Fakultetet foreslaar derfor, at det for Fremtiden maa tillades

danske theologiske studerende, som høre til den reformerte Kirke og som

have studeret ved Universitetet, at underkaste sig en fra den theologiske

Attestats særskilt offentlig Prøve, afholdt af det theologiske Fakultets Med-

lemmer, hvorved disse kunne blive satte i Stand til at afgive Vidnesbyrd om
hine studerende og deres theologisk-videnskabelige Dygtighed, til Støtte for

deres Ansættelse i gejstlig Embedsvirksomhed ved de reformerte Menigheder

i Danmark eller i Udlandet *).

(Theol. Fak. Arkiv.)

Nov. 16. Underv. Min. Skr. til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet,

hvorved fastsættes følgende Regler for Karakterberegningen ved den fuld-

stændige juridiske Embedsexamen og den juridiske Examen for ustuderede**).

I. Regler for Karakterbestemmelsen ved den fuldstændige juridiske

Embedsexamen, fastsatte i Overensstemmelse med den kgl. Adg. 30. Juni

1871 § 3. § 1. De forskjellige Discipliner, hvori der examineres ved den

fuldstændige juridiske Examen, inddeles i tvende Klasser, saaledes at Special-

karaktererne i de Discipliner, der henhøre til første Klasse, faa dobbelt

Vægt mod Karakteren i den til anden Klasse hørende Disciplin. § 2. Til

første Klasse høre følgende 7 Discipliner: almindelig Retslære, Romerret,

den danske Civilrets første Afdeling, den danske Civilrets anden Afdeling,

den danske Kriminalret, den danske Proces og den danske Statsret. Til

anden Klasse hører kun en Disciplin, nemlig den danske Retshistorie.

§ 3. Specialkaraktererne ere følgende og der tillægges dem efterstaaendo

Talværdier

:

Laudabilis præ ceteris

Laudabilis

Haud illaudabilis

Non contemnendus

første Klasse 16, i anden Klasse 8.

— — 14, — — 7.

— — 10, — 5.

— — 2, — — 1.

*) Jfr. UMskr. 19. Jan. 1872. Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 42—43.

**) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 58-60.
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§ 4. Den , der erholder Nul i nogen til første Klasse horende Disciplin, Nov. 16.

anses ubetinget og uden Hensyn til, hvilke Specialkarakterer han i øvrigt

har faaet, for umoden. Kul i den til anden Klasse hørende Disciplin med-

fører ikke ubetinget Rejektion; men der tillægges det en Virkning af -r- 7.

§ 5. Hovedkaraktererne ere: Laudabilis & quidem egregie, hvortil udfordres

Specialkarakterer, som tilsammen udgjørc en Talværdi af 114, Laudabilis

hvortil udfordres Specialkarakterer, som tilsammen udgjøre en Talværdi af

93, Haud illaudabilis, hvortil udfordres Specialkarakterer, som tilsammen ud-

gjore en Talværdi af 63, Non contemnendus, hvortil udfordres Specialkarak-

terer, som tilsammen udgjøre en Talværdi af 27. Den, der ikke opnaar

mindst 27 Points , saa vel som den , der i nogen til første Klasse hørende

Disciplin erholder Nul, anses for umoden.

II. Regler for Karakterbestemmelsen ved den juridiske Examen for

ustuderede, fastsatte i Overensstemmelse med den kgl. Adg. 30. Juni 1871

§ 3. § 1. Ved den juridiske Examen for ustuderede examineres der i

følgende 5 Discipliner: Den danske Civilrets første Afdeling, den danske

Civilrets anden Afdeling, den danske Kriminalret, den danske Proces'es første

Afdeling, den danske Proces'es anden Afdeling. § 2. Specialkaraktererne,

som kunne^ gives, ere følgende, og der tillægges dem efterstaaende Talværdier:

Særdeles godt 16, Godt 14, Temmelig godt 10, Maa delig 2. § 3. Den,

der i nogen Disciplin erholder Nul, anses for umoden. § 4. Hovedkarak-

tererne ere: Bekvem, hvortil udfordres Specialkarakterer, som tilsammen

udgjøre en Talværdi af 62 Points, Ej ubekvem, hvortil udfordres Special-

karakterer, som tilsammen udgjøre en Talværdi af 34 Points. Den, der ikke

opnaar mindst 34 Points, saa vel som den, der i nogen Disciplin erholder

Nul, anses for umoden.
(Rets-- og statsv. Fak. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor, hvorved til Iagttagelse for Frem- Nov. 18.

tiden fastsættes, at Ministeriets Samtykke bliver at indhente til enhver For-

andring i Lønningerne af Universitetets, Kommunitetets, polyteknisk Lære-

anstalts og Sorø Akademis samlede Lonningssummer, men at det ved Person-

skifte i de paagjældende Bestillinger , naar disse ikke besættes af Ministeriet

selv, er ufornødent at indhente Ministeriets Samtykke til fremdeles indtil

videre at udbetale de med dettes Approbation fastsatte Lønninger med samme
Beløb som hidtil. Kun med Hensyn til følgende Stillinger forbeholdes

Ministeriets nærmere Bestemmelse ved Personskifte, nemlig: 1) Prosektor-

pladsen ved fysiologisk Laboratorium, forudsat, at der ved Vakance foretages

Forandring med de nu til Bestilling henlagte Forretninger, eller der maatte

findes Grund til at inddrage det den nuværende Prosektor bevilgede Løn-
ningstillæg af 80 Rdl. aarlig; 2) Assistentposten ved Kvæsturens Bogholder-

kontor, da det Assistent Jørgensen bevilgede personlige Tillæg af 100 Rdl.,

der, da Sædomskrivningstillæget ophørte, forhøjedes til 110 Rd., bortfalder

veå Vakance; 3) det naturhistoriske Museums 2 Konservatorstillinger, saa-

fremt den fratrædende har erholdt Alderstillæg *).

(Kvæsturens Arkiv.)

• Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 312-13.
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Nov. 24. Underv. Min. Skr. i il Konsistorium, hvori meddeles — i Anledning

af, at Konsistorium havde udtalt, at Overlærer N. N. i Henhold til Bekj.

29. Jan. 1839 var forpligtet til at lose Testimonium publicum, eftersom han,

der havde underkastet sig en Magisterkonferens i Mathematik, hørte den til

Klasse af Candidati magisterii, som ved Magisterkonferensen havde opnaaet

en bestemt Adgang til Overlærerembeder ved de lærde Skoler — at da Be-

stemmelsen i Bekj. 29. Jan. 1839 IV udtrykkelig kun paalægger dem, »der

have bestaaet i en Embedsexamen ved Universitetet«, Forpligtelsen til at

lose Testimonium publicum, finder Ministeriet det betænkeligt at udstrække

en Forpligtelse af denne Art til dem, som ved Universitetet have underkastet

sig Prøver, der efter almindelig Universitets-Terminologi ikke høre under

Kategorien af Embedsexamina *).

(Univ. Arkiv.)

Nov. 24. Vedtagelse af det rets- og statsvidenskabelige Fakultet om, at det

mundtlig ved Dekanus 1 eller 2 Dage før Mødet til Opgavernes Vedtagelse

vil gjøre ethvert af de tvende Hold Censorer bekjendte med de Spørgsmaal,

som Fakultetets Medlemmer paatænke at bringe i Forslag for den paagjæl-

dende Examens Vedkommende. Derimod anser Fakultetet sig ikke beføjet

til at paalægge Fakultetets enkelte Medlemmer at gjøre Forslag -til et vist

Antal Opgaver i de Fag, hvori det efter de vedtagne Regler tilkommer ham
at stille Sporgsmaal; men det maa være overladt til ethvert af Fakultetets

Medlemmer, hvorvidt han ved Opfyldelsen af denne Forpligtelse vil imøde-

komme det af Censorerne udtalte Onske om at faa Valg mellem flere Op-

gaver. Efter Omstændighederne vil det kunne stille sig saa klart, at en

Opgave er vel skikket til at benyttes, at der ikke kan være nogen Grund til

ved Siden heraf at fremkomme med et andet Forslag. Fakultetet udtaler

sig bestemt mod at lade Examinationen, ved den mundtlige Examen foregaa

efter Udtrækning blandt et Antal forud fastsatte Spørgsmaal. Det indskærpes

Kandidaterne og Examinanderne , at det ikke ved den mundtlige Examen er

dem tilladt at aabne Lovbogen eller nogen anden Lov, førend Examinator

dertil har givet sit Samtykke. 1 Overensstemmelse hermed er det paalagt

Fakultetets Notarius i Forbindelse med Oplæsningen af Reglerne ved den

skriftlige Examen at indskærpe denne Regel **).

(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

Dec. 3. Bestalling for Universitetspedel M. A. Mule til at være første Pedel.

Rektor og Professorer ved det kgl. Universitet i Kjøbenhavn gjøre

vitterligt, at vi have antaget og beskikket Universitetspedel Mogens Adser

Mule til herefter at være første Pedel, og skal han i denne sin Bestilling i

Almindelighed erkjende Rektor og Professorer ved Universitetet for sin ret-

mæssige øvrighed, nøjagtig efterkomme alt, hvad hans Embede kan ved-

komme, og rette sig efter de Forskrifter, som nu eller i Fremtiden blive ham
meddelte. I denne Tjeneste, som han vedbliver, indtil den med et Fjerding-

aars foregaaende Varsel bliver ham af Konsistorium opsagt, nyder han den

*) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 316.

**) TJniv. Aarb. f. 1864-71 J. S. 118-19,
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til Tjenesten henlagte Løn og Emol umenter. Til Universitetspedel Speers Dec. 3.

Enke betaler han i Naudensaaret 80 Kdl. , hvilken Sum derimod efter hans

Afgang bliver af Eftermanden at udbetale til ham eller hans Bo. Saa har

han og at bestride Udgiften ved den Budtjeneste, som er fornoden til Be-

sørgelsen af de med Bestillingen forbundne Forretninger. Paa en ligelydende

Gjenpart heraf reverserer han sig til at opfylde de ham paahvilende Pligter.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes: a) at der til Dec. 12.

Udforeisen af den praktisk-kemiske Prove ved Forberedelses Examen for

Lægestuderende maa anvendes 8 Timer, at der ved Prøven ikke maa be-

nyttes nogen trykt eller skreven Vejledning, og at der over Arbejdet og dets Re-

sultat gives en kort, skriftlig Beretning; b) at Betalingen for Adgangen til

Examen forhøjes fra 3 til 4 Rdl. , hvoraf 1 Rdl. tilfalder Universitetets

kemiske Laboratorium til Bestridelse af Udgiften ved Inspektion m. v., og

c) at Lektor Jørgensen hvert andet Aar examinerer i Kemi ved den mundt-

lige Examen for Lægestuderende, første Gang i Juni 1872 og Januar 1873 *).

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved bifaldes , at der til- Dec. 18.

staas de Censorer, som uden for Universitetslærernes Kreds benyttes ved

Forberedelses Examen for Lægestuderende et Honorar af lk Rdl. for liver

Kandidat, som indtegnes, og at denne Udgift afholdes af og afdrages i de

paa Universitetets 7de Indtægtspost opførte Examensindtægter **).

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at den ved Dec. 23.

Univ. og Skole-Direkt. Skr. 22. April 1845 givne Bestemmelse, hvorved Op-

krævningen af samtlige Dekanatsindtægter i det filosofiske Fakultet over-

drages til de to daværende Universitelspedeller mod en aarlig Godtgjørelse

af 10 Rdl. til hver, indtil videre maa vedblive at gjælde uden Hensyn til

Personskifte i Pedelstillingerne ***). (Univ. Arkiv.)

Bestalling for cand. phil., Lieutenant Ivan Edgard Alexander Sahlertz Dec. 31.

til at være anden Universitetspedel.

Bestallingen er lige lydende med den under 3. Dec. s. A. meddelte

Bestalling for første Pedel, med den Undtagelse, at 3dje Punktum lyder:

Til Universitetspedel Mule betaler han i Naadensaaret 30 Rdl., hvilken Sum
derimod efter hans Afgang bliver af Eftermanden at udbetale til ham eller

hans Bo. (Univ. Arkiv.)

1872.

Lov om Ophævelse af den af Lovgivningen i visse Forhold stillede Jan. 8.

Fordring paa Aflæggelse af en praktisk juridisk Prøve****).

*) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. GI—64.

**) Univ. Aarb. f. 1871—73 S. G1-G4.
***) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 314-15.

****) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 50-58.
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Jan. 8. Rigsdagen har vedtaget og Kongen ved sit Samtykke stadfæstet

folgende Lov: Hvor Adgangen til visse Stillinger eller Nydelsen af visse

Rettigheder i Folge de hidtil gjældende Regler har været betinget af en vis

Karakter saa vel til den praktiske som til den theoretiske Prøve ved den

fuldstændige eller ufuldstændige juridiske Examen, skal det for Fremtiden

ogsaa for deres Vedkommende, som have underkastet sig Examen for Som-

meren 1871, være tilstrækkeligt, at de have erholdt den fordrede Karakter

ved Examens theoretiske Prøve. (Lovtid.)

Jan. 19. Underv. Min. Skr. til det theologiske Fakultet, hvorved det tillades

Student N. K, som hører til den reformerte Kirke og som har studeret ved Uni-

versitetet, at underkaste sig en fra den theologiske Attestats særskilt offentlig

Prøve, afholdt af det theologiske Fakultets Medlemmer, hvorved disse kunne

blive satte i Stand til at meddele ham et Vidnesbyrd om hans theologisk-

videnskabelige Dygtighed. Derimod finder Ministeriet ikke tilstrækkelig An-

ledning til i Almindelighed at fastsætte Bestemmelser for Afholdelsen af lig-

nende Prøver, men forbeholder sig i saa Henseende den særlige Afgjørelse af

hvert enkelt indtrædende Tilfælde*). (TheoL Fak. Arkiv.)

Fcbr. 16. Underv. Min. Skr. til Finansministeriet, hvori udtales — i An-

ledning af, at sidst nævnte Ministerium havde foreslaaet, at der i Stedet for

de under Kvæsturens Bestyrelse henhørende ældre Indskrivningsbeviser blev,

for saa vidt Universitetet angik, udstedt et Bevis, stort 206,400 Rdl., lydende

paa forskjellige Legater og Stiftelser under Kjøbenhavns Universitet — at

Ministeriet, idet det i det hele tiltræder Finansministeriets Forslag, dog

anser det for rigtigst, at der for Grev J. G. Moltkes Legaters Reservefond

udfærdiges et særligt Indskrivningsbevis **). (Ministeriets Arkiv.)

Febr. 28. Ooncl. cons. om, at der ikke i Fremtiden skal affordres tiltrædende

Medlemmer af Konsistorium den edelige Forsikring om, at han bekjcnder sig

til den uforandrede Augsburgske Konfession, samt at dette Conclusum skal

indføres i den Protokol, som hidtil er brugt til at optage disse Bevid-

nelser***). (Univ. Arkiv.)

Marts 15. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved meddeles, at der til

de ved Bekj. 8. Sept. 1871 anordnede Forelæsninger over filosofisk Propæ-

devtik vil være at bestemme Timerne Mandag og Onsdag Kl. 10—11 samt

Fredag og Lørdag Kl. 11—12****).
(Univ. Arkiv.)

Marts 25. Lov om Brugen af Kirkerne. .

§ 6. Agtes Kirken benyttet til en Gudstjeneste, der væsentlig afviger

fra den almindelige Form, bliver dertil først at indhente Tilladelse hos Bi-

*) Jfr. Theol. Fak. Skr. 4. Nov. 1871. Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 42-43.

**) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 307—8.
***) Univ. Aarb. f. 1871—73 S. 5-7.

****) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 40-42.
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skoppen, i fornødent Fald hos Ministeren. Kan dette i enkelte Tilfælde ikke Marts 25.

ske, maa Sognepræsten i det mindste give sit Samtykke, og han har da at

afgive særlig Indberetning desangaaende, saa snart ske kan. Til al anden

Benyttelse af Kirken, saasom i kirkelige Foreningers Anliggender, til Kirke-

koneerter og desl., udkræves altid Biskoppens eller Ministerens Tilladelse.

Dog kan Sognepræsten tilstede Afsyligningen af Psalmer og kirkelige Sange

og deres Ledsagelse af Orgel, naar derfor ingen Betaling tages.

(Lovtid.)

Kons. Cirk. til Fakulteterne om , at i Følge Ministeriets Skrivelse April 3.

af 15. Marts s. A. vil der til de ved Bekj. 8. Sept. 1871 anordnede Fore-

læsninger over filosofisk Propædevtik være at bestemme Timerne Mandag og

Onsdag Kl. 10—11 samt Fredag og Lørdag Kl. 11—12.*)
(Univ. Arkiv).

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bevilges, at der for April 5.

Kommunitetets Regning anbringes Kakkelovne i 7 eller 8 under Sagen nær-

mere betegnede Lejligheder paa Regensen, saaledes at den dertil beregnede

Udgift af indtil 200 Rdl., afholdes af den til aarlige Vedligeholdelsesarbejder

under Kommunitetet bevilgede Sum, enten for Finansaaret 1871—72 eller

for 1872—73. Ministeriet erklærer sig beredt til paa Kommunitetets Budget

for 1873—74 at optage Forslag om en Forøgelse af Fribrænde til Regensen

til Opvarmning af disse og af det alt indrettede nye Eneværelse med i alt

12 eller 13Vs Favne Brænde, og tilstaar derhos det samme Kvantum Brænde

for 1872— 73 paa forventet Tillægsbevilling, dog saaledes at Alumnerne, hvis

Bevillingen ikke maatte blive givet, skulle refundere det til Anskaffelsen

heraf medgaaede Beløb. **)

(Univ. Arkiv.)

Finm. Skr. af 24. April s. A. til Kvæstor, hvori meddeles, at der, April 12.

i Stedet for de forskjellige Legater og Stiftelser under Kjøbenhavns Univer-

sitet tilhørende ældre Indskrivningsbeviser, under 12. s. M. er udstedt føl-

gende 3 nye Indskrivningsbeviser litr. C, nemlig.***)

Fol. 2984, stor 200,700 Rdl., lydende paa forskjellige Legater og Stif-

telser under Kjøbenhavns Universitet, hvorpaa er bemærket, at af Kapitalen

udgjør

det Arnemagnæanske Legat 24,700 Rdl. » Sk.

Schous Legat 3,000 — » —
Bartholins Legat til Professorernes Husleje 1,900 — » —
Bartholins Legat til astronomisk Observatorium . . . 1,925 — » —
Elers Legat 2,932 — »>

—
Carstensens Legat 1,2G0 — » —

At overføre~35,717 Rdl. .» Sk.

*) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 21-42.
•*) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 127-28.

***) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 307-9.

Normer f. Univ. II. 56



1872 442

April 12. Overført 35,717 lldl. Sk.

Eichels Legat , . . . . 2,100 — »

Fru Bartholins Legat til Kjøbenhavns Universitets Bib-

liothek G40 — —
Etatsraad Hurtigkarls Legat 58,852 — 70 —
Kratzensteins Legat 10,000 — » —
Lassons Legat , 8,800 — » —
Mallings Legat 1,800 — » —
Collegium Medicæum . 1,000 — —
D. A. Meyers Legat til det anatomiske Museum . . . 10,000 — » —
Sammes Legat for fattige studerende 7,000 — » —
Sammes Legat til den botaniske Have 3,000 — —
Moltkes Legaters Afdeling I og II 30,000 — —
Mulertz's Legat , . . 40 — » —
Valkendorfs Kollegium 1,117 — 12 —
Wedel-Simonsens Legat 2,200 — »>

—
Etatsraad og Professor B. J. Buchwalds Legat .... 850 — » —
Distriktslæge H. F. Mullers Legat 2,000 - —
Justitsraad Kølpins Legat 2,700 — » —
Konferensraad P. Eostgaards Legat (Konto I) . . . . 4,483 — 14 —
Estrups Legat til Valkendorfs Kollegium 500 — » —
Klokker Neves Enkes Legat 300 — » —
Sekretær K. G. Groths Stipendium 600 — * —
Frue Kirkes Præsteboligers Kapital 4,000 — » —
Estrups Legat for slesvigske studerende 8,000 — > —
Brodrene Fr. og M. Hammerichs Legat 5,000 — » —

i alt 200,700 Kdl. » Sk.

Fol. 2985 paa 6,100 Edl, lydende paa Grev J. G. Moltkes under Kjøben-

havns Universitet henhorende Legaters Eeservefond.

(Univ. Arkiv.)

April 18. Underv. Min. Skr. til Komiteen for den botaniske Haves Flytning,

hvorved Ministeriet erklærer intet at have at erindre mod følgende Udkast

til en Overenskomst mellem Universitetet og Kjøbenhavns Kommune om Af-

staaelsen af en saadan Strækning af den nye botaniske Haves Grund langs

med Voldgaden, at denne kan udvides til en Boulevard af 80 Alens Bredde,

mod et Vederlag i Areal og andre Fordele, hvorhos Ministeriet bemyndiger

Komiteens Formand til paa Universitetets Vegne at underskrive Overens-

komsten. *)

§ 1. Universitetet afstaar til Kjøbenhavns Kommune til Anlæg af en

offentlig Gade samt til en ny Opkjørsel til Observatoriet den Strækning af

ny botanisk Haves Terræn langs Voldgaden, som paa vedhæftede Kort er be-

tegnet med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og 8. Dette Areal maa ingen Sinde uden

Universitetets Samtykke benyttes til andet Brug end en offentlig Gade.

*) Univ. Aarb. f. 1873-70 S. 122-24.
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§ 2. Det nuværende Plateau omkring Observatoriet maa, som Kortet ud- April 18.

viser, paa Sydsiden ikke afgraves nærmere til Observatoriets Hjørne mod

Gaden, end 10 Alen. Dosseringen mellem Plateauet og Gaden maa udfores

saaledes, at Anlæget ikke bliver stejlere end 1:2. En Opkjørsel til Obser-

vatoriet af 8 Alens Bredde, med en Stigning af 1: 12, anlægges og vedlige-

holdes af Kommunen. § 3. Kjorcvejene forbi Observatoriet maa i 100

Alens Afstand til begge Sider, regnet fra det omtalte Hjorne, ingen Sinde

brolægges. § 4. Kommunen bortskaffer uden Udgift for Universitetet i

Lobet af Aaret 1872 Gothersgadens Mølle, saa vel som den Bygning, der

staar paa samme Bastion bag ved Møllen. Ligeledes borttager Kommunen
senest inden Udgangen af 1873 saa meget af Volden foran Museet, at der

bliver en 8 å 10 Alen bred Adgang fra Gothersgade til denne Bygning.

§ 5. Kommunen vil sørge for, at der i Forlængelse af Gothersgade inden

1. April 1873 er afgravet saa meget af Bastionen og opfyldt saa meget i

Stadsgraven, at man op mod Havens Grænser er kommet i den Højde,

Gothersgaden her skal have, i en saadan Udstrækning, at hele Havens Areal

mod denne Side kan benyttes. Mod Havens østgrænse forpligter Kommunen
sig til i Løbet af dette Aar at foretage de Afgravninger eller Opfyldninger

paa sin Grund, der blive nødvendige for, at hele botanisk Haves Grund ogsaa

her kan benyttes i begge Tilfælde, dog under Forudsætning af, at Havens

Terræn op mod Begrænsningen af Kommunens Grund holdes i de tidligere

opgivne Højder, der passe til de af Magistraten for de forskjellige Gader

opgivne Højdebeliggenheder. § 6. Den Jordmasse i Hovedvolden, som

ligger paa Havens nuværende Terræn, og som i Overensstemmelse med det

Kort over Haveanlæget, som er tilstillet Magistraten, skal anvendes til Op-

fyldningen af Havens Areal, forbeholdes til dette Brug. § 7. Kommunen
maa uden Udgift for Haven forhøje den allerede afgravede Del af Terrænet

mellem den nye Voldgade og Bassinet efter de nye Profiler, som Landskabs-

gartneren nu udarbejder i Henhold til den ved Gaden nødvendiggjorte For-

andring i Planen. Den Fyld, som vil blive leveret fra Garn melholm og Ny-

boder i Løbet af dette Foraar og Sommer, overlades af Haven til dette Brug,

og vil saaledes komme Kommunen til gode. Denne Opfyldning udføres sam-

tidig med Afgravningen og Reguleringen af Havens tilstødende Terræn.

§ 8. Som Vederlag for det af Universitetet afstaaede Areal tilbagegiver

Kommunen til Universitetet, til Anvendelse i Overensstemmelse med § 1 af

Kontrakten om Overdragelse til Kjøbenhavns Kommune af en Del af Kjøben-

havns Fæstningsterræn og Loven af 6. Juli 1867 § 4, om Fæstningsterrænets

Afhændelse, 20,000 G Alen af det tidligere ved Magelæg fra Universitetet

erhvervede Stykke Land ved Sølvgadens Forlængelse, omtrent efter den paa

Kortet angivne Linie, hvilket Jordstykke strax stilles til Universitetets Raa-

dighed. § 9. Omkostningerne ved de Magelæg, som i Følge nærværende

Overenskomst finde Sted, blive at afholde i Følge de samme Regler, som ere

vedtagne med Hensyn til Magelæget af Trianglerne ved Farimagsvejen og

Jordstykket ved Sølvgadens Forlængelse.
(Ministeriets Arkiv).
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Maj il. Underv. Min. Skr. til Kvæstor, hvorved Assistenten ved Universi-

tetets fysiologiske Laboratorium fritages for Forpligtelsen til at lide Lønnings-

afdrag til Selvpensionering.
(Kvæsturens Arkiv.)

Maj 15. Bekj. om, at det ved kgl. Eesol. af 11. d. M. er bifaldet: at Licen-

tiatgraden i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet ved Universitetet for

Fremtiden maa bortfalde, og at der i dette Fakultet herefter kun meddeles

en akademisk Grad, nemlig Doktorgraden, til hvilken Adgangen staar aaben

efter de samme Regler, som hidtil have været gjældende for Licentiatgraden,

samt at de nuværende licentiati juris for Fremtiden maa anses som doc-

tores. *)
(Univ. Arkiv, Aftryk.)

Juni 24. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved udtales, at Ministeriet

vel ikke finder Anledning til ved Finansloven at soge den ved L. 25. Marts

1871 § 8 for Universitetet bestemte samlede Lonningssum forhøjet med 300

Kdl. til Lønning af en Universitetsarkivar, men at det derimod er villigt til

at foreslaa den paa Universitetets Budget under Udgiftspost 5 a. til Udgifter

ved Konsistorium opførte Sum ved Finanslovforslaget for Finansaaret

1873—74 i det nævnte -Øjemed forhøjet med det oven omtalte Beløb.**)

(Univ. Arkiv.)

juli 1. Anordning om en Tillægsexamen ved Universitetet, henholdsvis i

Latin og Græsk og i Latin, for dem, som ville indstille sig til theologisk

eller fuldstændig juridisk Embedsexamen efter at have taget den mathematisk-

naturvidenskabelige Afgangsexaraen i Henhold til Lov af 1ste April 1871

angaaende Undervisningen i de lærde Skoler.***)

Der indrettes ved Kjøbenhavns Universitet en Tillægsexamen, hen-

holdsvis i Latin og Græsk og i Latin, for dem, som efter at have taget den

mathematisk-naturvidenskabelige Afgangsexamen ville indstille sig til theo-

logisk eller fuldstændig juridisk Embedsexamen. Ved denne Examen kræves

ganske det samme, som i Henhold til Anordningen af 5. Avg. 1871 om
Undervisningen i de lærde Skoler § 4 b. 1. og 2. og § 5 b. 1. og 2. ved Af-

gangsexamen fordres i Latin og Græsk af dem, som følge den sproglig-

historiske Ketning. Prøven, hvis Udfald kun betegnes ved »Bestaaet« eller

»Ikke-bestaaet«, afholdes to Gange aarlig i de sædvanlige Examensterminer

af Professorerne i den klassiske Filologi samt en Professor af henholdsvis det

theologiske eller det juridiske Fakultet som Censor. Ingen kan indstille sig

til Embedsexamen, førend 2 Aar efter at han har bestaaet denne Tillægs-

examen.
(Univ. Arkiv, Aftryk.)

*) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 102-5.
**) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 7-12.

***) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 20-21.
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Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om J«H 7.

Vedligeholdelsen af Professorgaarden i Kannikestræde.*)

Ved don Option af Professorgaarden i St. Kannikestræde, der fandt Sted efter den

tidligere Besidders, Etatsraad Buntzens Afgang fra Universitetet, opstod det Sporgsmaal,

om Bestemmelsen i den alm. Lonningslov af 26. Marts 1870 § 2 kunde antages at have

forandret de hidtil gjældende Regler om den Vedligeholdelsespligt, der paahviler Besidderen

af den nævnte Fribolig. I Skrivelse til Ministeriet udtalte Konsistorium sig herom

saaledes:

For Professorgaarden i Kannikestræde have hidtil de gamle Kegler i Const.

laud. 7. Juni 1679 (Badens Univ. Journal V. 119) jfr. Fund. 31. Marts

1732 § 98 og Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. VII § 9, hvilke paalægge Besidderen

en meget udstrakt Vedligeholdelsespligt, været gjældende. Bestemmelserne i

Ministeriets Skrivelse af 17. Oktober 1859 (Lindes Medd. 1857—63, S.

1(JS—69) angik ikke denne Bolig. Lov af 26. Marts 1870 § 2, som hjemler

en mere indskrænket Vedligeholdelsespligt, lyder med Hensyn hertil saaledes:

»»Hvor ej anderledes er bestemt ved de særlige Lonningslove, skal den Em-
beds- eller Bestillingsmand, hvem der herefter anvises Embedsbolig, selv af-

holde de med Boligens indre, aarlige Vedligeholdelse forbundne Bekost-

ninger. For de Embedsmænd, hvem der alt er tillagt Em-
bedsbolig, har det sit Forblivende ved de hidtil gjældende Regler.«

For saa vidt Loven af 1870 § 2 tager et Forbehold med Hensyn til

de mulige afvigende Forskrifter i de særlige Lonningslove, bliver dette uden

Betydning ved det foreliggende Sporgsmaal; thi den særlige Lonningslov for

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 25. Marts 1871, som i §

3 omtaler og stadfæster Professorernes Ret til efter Embcdsalder at nyde

Fribolig i de to Professorresidenser, samt Retten for de Professorer, med hvis

Embede der særlig er forbundet Bestyrelsen af videnskabelige Samlinger eller

Anstalter, til at benytte de Friboliger, der af denne Grund følge med Em-
bederne, indeholder ingen Regler om Vedligeholdelsespligten, tager intet For-

behold om vedvarende Gyldighed af ældre Forskrifter herom. Der vil saa-

ledes alene være at tage Hensyn til Lov af 26. Marts 1870 § 2. At denne

Lovbestemmelse skulde kunne linde Anvendelse paa Professorgaarden i

Kannikestræde, kunde man ville bestride af den Grund, at den kun taler om
de Tilfælde, hvor der anvises en Embedsmand Embedsbolig; men Embeds-

boliger kaldes efter den i Universitetslovgivningen almindelige Sprogbrug

kun de Friboliger, som ere knyttede til et bestemt Embedsfag eller en særlig

Stilling, som Vederlag for en dermed forbundet Bestyrelse af eller Tilsyn med
videnskabelige Samlinger eller Anstalter, og Embedsboliger i denne Forstand

modsættes de Friboliger, som ere eller kunne være et Emolument til Pro-

fessorstillingen i Almindelighed — de egentlige Professorboliger (Residenser)

olier Optionsboliger, eller »»Friboliger« i strængere Forstand, af hvilke der

som bekjendt endnu er to tilbage. Da Gaarden i Kannikestræde er den ene

af de sidst nævnte Friboliger, og altsaa ingen Embedsbolig efter Universitets-

lovgivningens Sprogbrug, skulde den ikke komme ind under Omraadet af

Loren af 1*70 § 2. Det er imidlertid klart, at Universitetslovgivningens

*) Se UMskr. 1G. Avg. 1872. Univ. Aarb. f. 1871—73 S. 12-15.
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J"K 7. historisk begrundede Sprogbrug, fremkaldt ved Nødvendigheden af at sondre

mellem de to Arter af Friboliger, som i mange Retninger erc undergivne

forskjellige Retsregler, i og for sig ikke kan være afgjørende ved Forstaaelsen

af et saadant almindeligt Lovbud som Loven af 1870 § 2. At den almin-

delige Sprogbrug fuldstændig hjemler Anvendelsen af Udtrykket Embedsbolig

paa saadanne Boliger, der ere tillagte et Embede som almindeligt Emolu-

ment, er ubestrideligt. At Loven af 1870 skulde have et snevrere Begreb

for øje, er efter denne Bestemmelses Øjemed i og for sig ganske usand-

synligt, da der lige saa vel maatte være Trang til en almindelig Regel for

de vistnok lige saa hyppig forekommende Friboliger af den sidst nævnte Art,

som for Embedsboliger i snævrere Forstand. At der i Loven af 1870 ikke

er tænkt paa den fremhævede Sondring, eller gjort Anvendelse af nogen sær-

egen Sprogbrug, bliver vistnok ganske indlysende, naar man ser hen til den

Række af særlige Lonningslove, der slutte sig til den almindelige Lov af

1870. Loven for Kirke- og Undervisningsministeriet af 25. Marts 1871 § 3

betegner begge Arter af Professorboliger som »Friboliger«, og omvendt findes

idelig, f. Ex. i Justitsministeriets Lonningslov af 25. Marts 1871 § § 10 og

11 og i Lov for Indenrigsministeriet af 1. April 1871 § 3 »Embedsbolig«

anvendt om Boliger, som ikke af nogen særegen Grund folge med Embedet,

men ere tillagte dette som almindeligt Emolument (Distriktslægers, Amt-

mænds Embedsboliger o. s. fr.). Et andet Spørgsmaal er det, om det følger

deraf, at Loven af 1870 § 2 for Anvendelse paa Professorgaarden i Kannike-

stræde, at de tidligere Regler om Vedligeholdelsespligten med Hensyn til

denne ikke længer kunne finde Anvendelse. Besvarelsen af dette Spørgs-

maal beror paa, hvad der maa antages at være Lovbestemmelsens Indhold.

Da denne kun omtaler den Vedligeholdelse, som paahviler Beneficiarius, men
ikke udtrykkelig udtaler, at al anden Vedligeholdelse er ham uvedkommende,

kunde man opfatte Indholdet saaledes, at der kun bestemmes, hvilken Vedlige-

holdelse der i det mindste i alle Tilfælde skal paahvile enhver Beneficiarius,

en Bestemmelse, som altsaa særlig var møntet paa de Tilfælde, hvor Bene-

ficiaren tidligere var fri for enhver Vedligeholdelse, eller kun skulde sørge

for den i et ringere Omfang; derimod vilde Bestemmelsen ikke udelukke, at

der kunde paahvile en mere udstrakt Pligt, for saa vidt der derfor kunde

paavises en særlig Hjemmel. Det kan dog vistnok aldeles ikke antages, at

denne Opfattelse skulde være rigtig. Udelukke Udtrykkene den end ikke

ligefrem, er der dog paa den anden Side intet i disse, som antyder, at noget

saadant skulde være Meningen; men en saadan Antydning maatte man, naar

der kun skulde fastsættes et Minimum af en Vedligeholdelsespligt, i en na-

turlig Tale vente, og det vilde have været let at give den. Som Bestem-

melsen er formuleret, kan det næppe nægtes, at den kun er et naturligt

Udtryk for en Villie at give udtømmende Bestemmelser om Vedligeholdelses-

pligten, saa at Supplementet til det udtrykkelig udtalte er, at al Vedlige-

holdelse, som ikke kan henføres under den »indre aarlige« er Embeds-

manden uvedkommende. Det samme er den naturlige Forudsætning for den

Bestemmelse i Paragrafen, som hævder de hidtil gj ældende Regler for de

Embedsmænd, hvem Embedsbolig alt er tillagt. Hvad Udtrykkene naturlig
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fore til, maa vel ogsaa erkjendes for et langt sandsynligere Øjemed for Lov- Juli 7.

giveren, end det oven for omtalte, hvorved der stadig endnu inden for visse

Grænser skulde være Anvendelse for en Mængde særlige og uensartede Kegler,

og derved Doren være holdt aaben for de Tvivl og Vanskeligheder, der kunne

have Udspring i disse. Hvad der gjælder om Vedligeholdelsespligten, gjælder

Ogsaa om Pligten til at udrede Skatter og Afgifter. Besidderen af Boligen

i Kannikestræde maatte tidligere udrede alle Skatter og Afgifter af Gaarden;

kun Assurancepræmien paahviledc Universitetet. Loven af 1870 paalægger

Beneficiarius kun »de Skatter og Afgifter, som efter Lovgivningen paahvile

Brugeren af en Bygning.«
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om, at Bestemmelsen i den al- Avg. 16.

mindelige Lønningslov af 26. Marts 1870 § 2 jfr. næst sidste Stykke i § 3

af Universitetets Lønningslov af 25. Marts 1871 maa antages at have for-

andret de hidtil giældende Regler om den Vedligeholdelsespligt , som paa-

hviler Besidderen af Professorboligen i Store Kannikestræde, saaledes at denne

altsaa for Fremtiden indskrænkes til Afholdelsen af de med Boligens indre

aarlige Vedligeholdelse forbundne Bekostninger samt Udredelsen af de Skatter

og Afgifter, som efter Lovgivningen paahvile Brugeren af en Bygning.*)

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved approberes følgende Regler for Indretningen af Avg. 26.

en obstetricisk Klinik ved den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse for ældre læge-

videnskabelige studerende til at træde i Kraft fra 1. Sept. 1872.**)

1. Der oprettes en Klinik i Fødselsstiftelsen for ældre lægeviden-

skabelige studerende. -Øjemedet med denne Klinik er at give de studerende

en forberedende Uddannelse i den praktiske Erkj endelse af Svangerskabet,

Fødselen og Barselsengens Fænomener. 2. Kursus for de studerende er

ordentligvis semestrelt, og Adgangen staar kun aaben for de studerende i

det sidste eller næst sidste Semester før Absolvering af den lægevidenskabelige

Examens sidste Afdeling. 3. De studerende anmeldes for Overakkouchøren

ved Semestrets Begyndelse; han skal da sørge for, at der til Fødselsstiftelsens

Bestyrelse indsendes en Fortegnelse over de anmeldte studerende, for at der

kan blive affordret disse Tavshedsløftet før Begyndelsen af Kursus.

4. Undervisningen i Undersøgelse af de til Indskrivning i Fødselsstiftelsen

mødende svangre meddeles en Gang ugentlig af Overakkouchøren til et

Antal af indtil 3 studerende ad Gangen; dog skulle gifte Koner og første-

fodende fritages for at benyttes til Undervisningen, og det fastholdes som

Regel, at ingen ugift svanger maa undersøges mod sin Villie. 5. Under-

visningen ved Fødesengen, i Barselsengens normale og pathologiske Forløb

ledes af Overakkouchøren i 3 til 4 ugentlige Formiddagstimer, og benyttes

det paa de Tider for Haanden værende Materiale til Undervisningen, for saa

vidt det egner sig dertil. De fødende, som paa denne Maade blive undcr-

•) Univ. AurL f. 1871-73 S. 12—15.
+*) Univ. Aarl). I 1871-73 S. 66-76.
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Avg. 26. søgte, benyttes ikke til de examinerede Lægers Undervisning. De nødvendige

humane og hygiejniske Hensyn maa omhyggeligt iagttages; navnlig maa

kun et begrænset Antal (højst tre) studerende ad Gangen foretage den ind-

vendige Undersøgelse under Fødselen, og i Barselsengsafdelingens Lokale maa
der i Regelen kun meddeles Undervisning til en enkelt studerende ad Gangen.

I Tilfælde af epidemisk Forekomst af Barselfeber kan Adgangen til Stiftelsens

Fødeafdeling formenes de studerende. G. Da Undervisningen navnlig med
Hensyn til Fødslernes Forløb kun er forberedende, ville Øvelserne fortrinsvis

omfatte de naturlige Fødsler; men da det er vigtigt, at de studerende før

Examensprøven have iagttaget en saadan Fødsels Forløb indtil dens Slutning,

maa det saa vidt muligt paalægges de studerende at følge en naturlig Fødsel

til Enden og føre Journal over den. De indtegnede studerende maa derfor

i Dagens Løb efter Tur følge Fødselsforløbet hos de fodende, som have

været til Undersøgelse i den kliniske Time. De i den Henseende nød-

vendige Explorationer maa imidlertid kun foretages i Overakkouchørens,

Reservelægens eller den kliniske Assistents Nærværelse. 7. Det kliniske

Kursus for lægevidenskabelige Kandidater fortsættes i øvrigt som forhen;

men Varigheden af Kursus skal om nødvendigt med Tiden nedsættes til fire

Uger, og naar dette sker, bortfalder Forpligtelsen til at indsende det fast-

satte Antal Fødselsjournaler ved Afgangen fra Kursus.

(Lægev. Fak. Arkiv.)

Avg. 28. Kons. Skr. til Eforus for Borcks Kollegium, hvorved et Andragende

fra en Alumnus om at have en Student boende hos sig afslaas.

(Univ. Arkiv.)

Sept. 26. Bekj. (Resol. 21. s. M.) om Begunstigelser i visse Tilfælde for dem,

som ville underkaste sig Skolelærerexamen og den almindelige Forberedelses

Examen.

2) Den, der bestaar Skolelærerexamen, har derved erhvervet sig de

Rettigheder, som almindelig Forberedelses Examen af lavere Grad ved Kjø-

benhavns Universitet medfører. 3) Den, der bestaar Skolelærerexamen med

Hovedkarakteren »Meget duelig«, kan derefter ved at bestaa en Tillægs-

prøve i 2 af de 3 Sprog: Engelsk, Fransk og Tysk, efter eget Valg, med

saadanne Karakterer, hvis Talværdi svarer til Værdien af et »Meget Godt«

og et »Temmelig Godt« erhverve sig de Rettigheder, som almindelig For-

beredelses Examen af højere Grad ved Kjøbenhavns Universitet giver; og

kan bemeldte Tillægsprøve aflægges enten ved Universitetet eller ved en af

de Skoler, der have erhvervet Ret til Afholdelse af Examen med samme
Retsvirkning som almindelig Forberedelses Examen af højere Grad.

(Lovtid.)

Nov. 2. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at der i den

ved Ministeriets Skrivelse af 11. Nov. 1870 fastsatte Beregning af Hoved-

karakteren ved den lægevidenskabelige Embedsexamen sker den Forandring,

at den mindste Sum af Points, som er nødvendig for at opnaa Karakteren

Non contemnendus, fastsættes til 16, som er Gjennemsnitsværdien for Special-
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kaiaktoren Non contemnendus = 1, multipliceret med Specialkarakterernes Nov. 2.

Antal = 16.*)
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, Kvæstor og 1. Revisions- Nov. l.s.

departement om Regnskabsaflæggelsen for de under Universitetskvæstuivn

tierende Instituter.

Under 9. April d. A. har Konsistorium hertil indsendt en Skrivelse med dertil

horende Bilag fra Universitetets Kvæstor, hvori denne indanker til Ministeriets Afgjorrlse

Decisionen over en Antegnelsespost til det lærde Skolevæsens Hovedregnskab for 18G9— 70,

hvilken Decision, tvært imod en af Ministeriet under 10. Marts 18G2 truffet Bestemmelse

om, at bekræftede Gjenparter af Kvæsturens nye tilkomne Obligationer ikke skulle frem-

lægges ved Regnskaberne, men at Obligationerne med tilhorende Taxationsforretninger

ville være at efterse af Revisor hos Kassereren, gaar ud paa, at Regnskabet for Frem-

tiden vil være at bilægge med beherig attesterede Gjenparter af alle nye Obligationer

tillige med Taxationsforretninger, Assuranceattester, Gjenparter af Fornyelsespaateg-

ninger ni. v.

I Anledning heraf har Ministeriet Dags Dato tilkjendegivet Revisions-

departementet, at da den ved Ministeriets Skrivelse af 10. Marts 1862 tagne

Bestemmelse noje slutter sig til den i sin Tid foretagne Ordning af Univer-

sitetskvæsturen og er et Led i den hele for Kvæsturen approberede Forret-

ningsgang, finder Ministeriet sig ikke foranlediget, eller end ikke efter det

til Kvæsturens Kontorudgifter henlagte Beløb i Stand til, at gjøre nogen

Forandring i denne Afgjørelse, hvorimod den fremdeles bliver ved Magt,

siuiledes at Fremlæggelse ved Regnskaberne af bekræftede Gjenparter af alle

nye Obligationer bortfalder, og at Obligationerne in originali med tilhørende

Taxationsforretninger m. v. blive at efterse af Revisor hos Kassereren i

Kvæsturen. Som en Følge heraf bortfalder Revisionens Antegnelsespost 2 til

det lærde Skolevæsens Regnskab for 18G9—70. Ministeriet tilføjer, at for

saa vidt en Antegnelse undtagelsesvis i et enkelt Tilfælde maatte gjøre det

nødvendigt for Decisionens Skyld at have Gjenpart tilstede af et af de i

Decisionen omtalte Dokumenter, vilde en saadan kunne rekvireres i Univer-

sitetskvæsturen.**)

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at Universitetets Prisopgave i Æsthetik Nov. 27.

ikke udsættes, saa længe Professoratet i denne Videnskab henstaar ubesat.***)

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved udtales — i Anled- Dec.20.

ning af en Indstilling om, at der, for at holde det mineralogiskc Museum
aabent en Gang ugentlig i 2 Timer, maatte søges bevilget et aarligt Beløb

af 150 Rdl. paa Universitetets Udgiftspost 3 m. fra 1. April 1873 — at

Ministeriet intet finder at erindre mod, at Beløbet optages paa Finanslovfor-

slaget for 1874—75.****) (Univ. Arkiv.)

•j Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 64-GG.
**) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 304-7.

***j Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 98.

•***) fielobet bevilgedes ved Finansloven f. 1874 -7f>. Univ. Aarb. f. 1871—73 S. 111-12.

Normer f. Univ. II. 57
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Dec. 23. Kjøbenh. Magistr. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervis-

ningsvæsenet om at, efter at Spørgsmaalet om Undervisning i Psykiatri paa

ny har været forelagt Kommunalbestyrelsen, har samme vedtaget, at der

indrommes den Universitetsdocent , til hvis Lærefag Psykiatrien henhorer,

Adgang til at give den ommeldte Undervisning i Kommunehospitalets Celle-

afdeling, dog at dette kun er at anse som en midlertidig Foranstaltning,

indtil en fyldigere klinisk Undervisning i Psykiatri med Benyttelsen af en

Sindssygeanstalt ved Universitetets Foranstaltning kan træde i Stedet. Magi-

straten tilføjer derhos, at den har truffet Foranstaltning til, at den nye

Ordning kan træde i Kraft fra den 1. Jan. 1873, for saa vidt angaar

Kommunehospitalet, i Overensstemmelse med de af Kommunalbestyrelsen saa

vel med Hensyn til det omtalte Spørgsmaal som med Hensyn til de øvrige i

Sagen fremsatte Forslag, vedtagne og af Ministeriet billigede Beslutninger. *)

(Ministeriets Arkiv.)

1873.

Jan. 22. Kgl. Resol., hvorved bifaldes:**)

1. Den nuværende kirurgiske Afdeling paa det kgl. Frederiks Ho-

spital deles i en storre klinisk Afdeling paa omtrent 100 Senge, og en

mindre kirurgisk Afdeling paa omtrent 60 Senge, paa hvilken sidste de

øjenpatienter, der søge Optagelse paa bemeldte Hospital, blive at indlægge.

Ved den mindre kirurgiske Afdeling ansættes en Overlæge og en Reservelæge.

2. a) Overlægen for Hospitalets ene medicinske Afdeling og Overlægen

for den ene kirurgiske Afdeling skal være den tilsvarende faste kliniske

Docent ved Universitetet, som tiltræder Overlægeposten, saa snart han er

udnævnt til klinisk Lærer, og vedbliver at fungere, indtil han ved Regerin-

gens Foranstaltning gaar over i en anden Docentpost, eller træder ud af

Universitetets Tjeneste. Hospitalsdirektionen er ikke alene bemyndiget, men

forpligtet til, saafremt nogen af disse Overlægers Forhold maatte give An-

ledning dertil, at gjøre Indstilling til Kirke- og Undervisningsministeriet om
hans Fjærnelse fra Hospitalet. Der tilstaas enhver af de omhandlede Over-

læger Embedsbolig i Hospitalet; men for øvrigt oppebære de ingen Lønning

af Hospitalet. Disse Bestemmelser træde i Kraft ved indtrædende Vakance

i de paagjældende Embedsstillinger. I Tilfælde af længere Vakance, som vil

n/>dvendiggjøre Konstitutionen af en midlertidig Stedfortræder, tilkommer det

Universitetet i saa Henseende at gjøre de fornødne Skridt, overensstemmende

med de Regler, som ellers følges ved Vakancer i dets Lærerposter. Indtil

Stedfortræderen i saadant Fald er blevet udnævnt, og i Tilfælde af Over-

lægens kortvarige Forfald, Fraværelse eller desl., som ikke fra Universitetets

Side vil udkræve nogen midlertidig Besættelse af Posten, træffer Hospitals-

direktionen fornøden Bestemmelse om Tjenestens Ordning efter de for Hospi-

talet i Almindelighed gjældende Regler. b) Overlægerne for de to ovrige

Afdelinger udnævnes efter indgivet Ansøgning for et Tidsrum af G Aar,

hvorefter Posten atter bekjendtgjøres ledig. Dog kan Gjenvalg finde Sted

*) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 61—G4.

**) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 64—65.
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Baa ofte, som det efter Forholdene maatte anses ønskeligt. De udnævnes af Jan. 22.

Hospitalsdircktioncn, efter indhentet Betænkning af det lægevidenskabelige

Fakultet. Paa samme Maade forholdes med Hensyn til Gjcnvalg. De

kunne vælges blandt Medlemmerne af det lægevidenskabelige Fakultet eller

uden for dettes Midte. Det paahviler dem at deltage i den kliniske Under-

visning efter den ved Universitetet fastsatte Plan, og for saa vidt de ikke

ellers ere ansatte i Lærerposter ved Universitetet, træde de, efter de oven

for fremsatte Hegler, i Forhold til dette som midlertidige Docenter. Af

Hospitalet nyde de den for Overlægerne fastsatte Lønning, og af Univer-

sitetet, dog kun for saa vidt de ikke ellers ere ansatte ved dette, et aarligt

Honorar. I Tilfælde af længere Vakancer, som maatte nodvendiggjorc

Konstitution, sker denne af Hospitalets Direktion, efter indhentet Betænkning

fra det lægevidenskabelige Fakultet. (Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til cand. theol. N. N. — der havde besluttet sig til at Febr. 14.

studere Retsvidenskaben og i den Anledning forespurgt, om han vilde kunne

komme i Betragtning ved Uddelingen af Kommunitetsstipendiet — om, at

der intet vil være til Hinder for, at han kan fremstille sig som Ansøger,

men at der ved Uddelingen af Stipendiet i sin Tid nøjere vil blive at for-

handle i Stipendiebestyrelsen om hans Forhold til de medsøgende. *)

(Univ. Arkiv.)

Bekj. (Resol. 19. Febr.) om, at Kongen har bifaldet følgende nær- Marts 1.

men? Bestemmelser angaaende Indretningen og Afholdelsen af en Tandlæge-

examen under det lægevidenskabelige Fakultet ved Kjøbenhavns Universitet

i Stedet for den hidtil af Fakultetet anstillede Tandlægetentamen, nemlig: **)

1. Adgang til at underkaste sig Tandlægeexamen er betinget af, at

Examininanden har bestaaet den almindelige Forberedelses Examen ved Uni-

versitetet af lavere Grad eller en lignende offentlig Prøve, der med Hensyn

til almindelig Dannelse kan sættes i Klasse med bemeldte Examen. 2. Tand-

lægeexamen henlægges under det lægevidenskabelige Fakultet ved Universi-

tetet og afholdes af en Kommission, bestaaende af fem Medlemmer, hvoraf

bemeldte Fakultet vælger de tre blandt sine egne Medlemmer, og det konge-

lige Sundhedskollegium for en Tid af 5 Aar udnævner de to blandt Kjøben-

havns avtoriserede Tandlæger. 3. Examen, der afholdes offentlig to Gange

om Aaret, i Maj og December Maaneder, første Gang i Maj Maaned d. A.,

saafremt nogen allerede til den Tid indstiller sig til Prøven, bestaar dels af

en teknisk, dels af en theoretisk, blot mundtlig Prøve. A. Ved den tek-

niske Prøve, som afholdes forst, skal Examinanden godtgjøre sin Færdighed

i Indfatning og Indsætning af a) enkelte kunstige Tænder og b) mere eller

mindre fuldstændige Tandrækker. Han skal til Udførelsen af disse to

Arbejder selv skaffe passende Personer og det fornødne Materiale til Veje,

hvorimod han faar Redskaber samt Arbejdsplads i visse Timer daglig anvist

hos en af de i Examenskommissionen værende Tandlæger, som tillige fører

specielt Tilsyn med denne Prøve. Arbejdet skal være udført inden en Frist

•) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 129-30.
**) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 85-97.
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Marts 1. af 14 Dage, og det færdige Arbejde bedømmes af den samlede Kommission.

For denne Prøve erlægger Examinanden til den tilsynshavende Tandlæge

20 Kdl. B. Ved den tbeoretiske Prøve skal Examinanden prøves i:

a) Ansigtets, Tændernes og Tandkjødcts samt i det hele Mundhulens Ana-

tomi og Fysiologi; b) Mundhulens og herunder mere specielt Tændernes,

Tandkjodets og Kjævebenets Pathologi samt Behandlingen af Tændernes og

Tandkjødets Sygdomme; c) Tilberedningen og Virkemaaden af de alminde-

ligst benyttede Tandlægemidler; d) Kjendskab til Tandinstrumenter og

deres Anvendelse, Indikationerne for de forskjellige Operationer samt den prak-

tiske Udførelse af Tandoperationer. Der examineres i hvert af de mundtlige

Fag i V2 Time, i Operationer og Instrumentlære ikke over 1 Time 4. Be-

dømmelsen foretages af den samlede Examenskommission, hvem det over-

lades, selv at træffe nærmere Bestemmelse om Censureringen ved Examina-

tionen i de enkelte Fag, dog saaledes, at i det mindste to af Kommissionens

Medlemmer ere tilstede foruden Examinator. 5. Udfaldet af Examen betegnes

alene ved Udtrykket »Bestaaet« eller »Ikke bestaact«. Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet har at give de nærmere Bestemmelser om, hvad

der ved Examensprøven skal fordres for at have bestaaet Examen. Om Ud-

faldet af Examen gjør Examenskommissionen Indberetning til det læge-

videnskabelige Fakultets Dekan us, som derefter udsteder et af ham og

Fakultetets Notarius undertegnet Vidnesbyrd, og gjør Anmeldelse herom til

det kongelige Sundhedskollegium. 6. Omexamination kan tilstedes to

Gange med i det mindste fem Maaneders Mellemrum , uden at Examinanden

behøver atter at underkaste sig den tekniske Prøve, hvis Udfaldet af denne

har været tilfredsstillende. 7. Enhver, der vil indstille sig til Prøven,

har ved Indtegningen til denne at erlægge et Gebyr af 20 Rdl.

(Lovtid.)

Marts 4. Skrivelse fra Eforus for Elers Kollegium til Inspector Collegii, hvori

udtales, at det vel hidtil har været vedtaget at gjøre Udvej for Inspektors

Eneplads ved at lade en af de ikke-theologiske Alumnuspladser staa ledig

ved indtrædende Vakance, men at det dog utvivlsomt er det naturlige at

lade den 16. (ubesatte) Alumnusplads til enhver Tid falde blandt de theologiske

Alumner, saa at der altsaa fremtidig vil findes 7 Alumner af Theologer paa

Kollegiet. Eforus har tilføjet, at denne Forandring bliver at indføre i

Inspektors Protokol som Regel for Fremtiden.
(Kollegiets Arkiv.)

Marts 29.' Lov om Udpantning og om Udlæg uden Grundlag af Dom eller Forlig.

I. Om Udpantning. § 1. Udpantning kan finde Sted for efter-

nævnte Fordringer: *) Stats- og Kommuneskatter samt Afgifter og Ydelser,

som i Følge Lovgivningens umiddelbare Bud eller en i Henhold til samme
foretagen Ligning eller Ansættelse tilkomme Stat, Kommune, Kirker, aner-

kjendte Trossamfund, offentlige Stiftelser eller Embeder og Bestillinger; denne

Bestemmelse kommer dog ikke til Anvendelse i Henseende til Told- og

Skibs- samt Brænderiafgifter, Stempelafgift for Spillekort og Afgift for Ad-

gangsbeviser for Handelsrejsende undtagen i det i Forordningen angaaende

det under det kgl. General-Toldkammer og Kommercekollegium henhørende
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Kasse- og Regnskabsvæsen at' S. Juli 1840 g 9, andet Punktum, omband- Marts 29.

lede Tilfælde.
(Lov tid.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved — i Anledning af Marts 31.

det af extraordinær Docent ved Universitetet, Dr. phil. Zeuthen indgivne

Andragende om Tilladelse til at søge Kejseunderstoltelse af Kommunitetets

Midler, — meddeles, at Ministeriet har tilkjendegivet ham, at det ikke ser

sig i Stand til at give ham don ansøgte Tilladelse.*)

(Univ. Arkiv.)

Skrivelse fra Kommissionen for Tandlægeexamen om Gjennem- Maj 10.

fareisen af Bestemmelsen i Bekj. 1. Marts 1873 § 5.**)

Med Hensyn til, at det i Bekj. 1. Marts 1873 § 5 var fastsat, at Ministeriet for

Kirke- og Undervisiringsvæsenet havde at give de nærmere Bestemmelser om, hvad der

ved Examensproven skulde fordres for at have bestaaet Examen, begjærede Ministeriet

herover nærmere Forslag fra den nydannede Examenskommission. Dette Forslag frem-

sendtes under 10. Maj 1873 og gik ud paa,

at det for hvert enkelt af de foreskrevne Fag strax efter Examinationen skal

afgjores, om Kandidaten har vist sig i Besiddelse af saa tilstrækkelige Kund-

skaber, at han for dette Fags Vedkommende kan erklæres for »bestaaet«

eller ikke, og at han, for at have bestaaet den hele Examen, paa denne

Maade maa have faaet Erklæring om at være bestaaet i alle de enkelte Fag;

erklæres han i et enkelt Fag, for »ikke bestaaet« , vil altsaa dermed Proven

være afbrudt.***) Medens alle Kommissionens Medlemmer i Forening ville

møde til Bedømmelsen af de ved den tekniske Prøve udførte Arbejder, maa

derimod ved den theoretiske Prøve Udfaldet afgjøres paa sædvanlig Maade

for hvert enkelt Fags Vedkommende af Examinator og de to tilstedeværende

Censorer, saaledes at Stemmeflerhed gjør Udslaget i Tilfælde af Menings-

ulighed. I en særegen Examensprotokol maa da Udfaldet af de enkelte Be-

dommelser indføres strax efter Afholdelsen. Efter de af Kommissionen i

Henhold til Bekj. 1. Marts 1873 § 4 trufne Bestemmelser, ville ved den

theoretiske Prøve to af Fakultetsmedlemmerne og en af Tandlægerne i Kom-
missionen komme til at deltage i Censureringen ved to af de foreskrevne

Fag (nemlig Anatomi og Farmakologi), i de to andre Fag (Kirurgi og Ope-

rationer) derimod begge Tandlægerne og et Medlem af Fakultetet. En af

Tandlægorne vil overtage Examinationen i Operationer og Instrumentlære.

(Ministeriets Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet, hvorved — Maj 17.

i Henhold til det af Fakultetet indsendte Forslag angaaende de i Bekj.

1. Marts 1873 om Indretning af en Examen for Tandlæger § 5 nævnte Be-

1 sin over Andragendet afgivne Erklæring havde Konsistorium udtalt, at den

Grundsætning stedse havde været fulgt, at Stillingen som fast ansat Universitets-

lærer udelukkede fra at komme i Betragtning ved Uddelingen af de omspurgte

Rejseunderstott.lser. Univ. Aarb. f. 1871-73 8. 130.

**) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 97.

Se UMskr. 17. Maj 1873.
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Maj 17. slemmclser om, hvad der vod Examcnsprøven skal fordros for at have bestaaet

Examcn — bifaldes, at det for hvert enkelt af de foreskrevne Examonsfag

strax efter Examinationcn vil være at afgjøre, om Kandidaten har vist sig i

Besiddelse af saa tilstrækkelige Kundskaber, at han for dette Fags Vedkom-

mende kan erklæres for »bestaaet« eller ikke, og at han for at have bestaaet

den hele Examen, paa denne Maade maa have erholdt den Bedommelse at

være bestaaet i samtlige de enkelte Fag, hvori der aflægges Prøve. *)

(Ministeriets Arkiv.)

Maj 31. Bekj. (Resol. 29. Jan.) om, at Kongen har bifaldet, at de lægeviden-

skabelige studerende, forend der tilstedes dem Adgang til at underkaste sig

den lægevidenskabelige Embedsexamens 2den Del, skulle ved Attester fra de

paagjældende Overlæger og Docenter godtgjore at have gjennemgaaet følgende

Kursus: 1) medicinsk Praktikantklinik i et Halvaar, 2) kirurgisk Praktikant-

klinik i et Halvaar, 3) et klinisk Kursus i Hudsygdomme og Syfilis i et

Halvaar, 4) et klinisk Kursus i Fødselslæren og de spæde Børns Sygdomme

i et Halvaar, saaledcs at disse Bestemmelser træde i Kraft ved Afholdelsen

af 2den Del af bemeldte Embedsexamen i Sommeren 1875.**)

(Univ. Arkiv.)

Juni 9. Generalfors. Beslutn. af Interessenterne i Professorernes Enkekasse

om :
***)

a) at Underbalancen for Aaret 1872 dækkes ved Hjælp af en Be-

holdning af 45 Rdl. 75 Sk. tillige med en Anpart i den almindelige Legat-

masse af 50 Rdl., b) at, saa længe Enkekassens Status fordrer det, de gifte

Interessenters Kontingent forhojes til 32 Rdl., de ugiftes til 16 Rdl., c) at

Forøgelsen kan nedsættes efter Konsistoriums Beslutning, dog saaledes, at

der holdes Sandsynlighed for et Overskud af en Enkes Pension, d) at der

drages Omsorg for Tilvejebringelsen af en trykt Liste over alle forhenværende

og nuværende Interessenter i Enkekassen, med Angivelse af alle væsentlige

Aldersbestemmelser.
(Univ. Arkiv.)

Juni 30. Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Afgivelse af aarlige Beret-

ninger om Universitetets og Kommunitetets Virksomhed til Optagelse i Fi-

nanslovforslaget.

I Anledning af et af Folketingets Finansudvalg udtalt Onske om, at der i An-

mærkningerne til Finanslovforslaget maatte blive givet en kort Meddelelse om de forskjellige

Statsinstituters Virksomhed i det næst foregaaende Undervisningsaar

har Ministeriet anmodet Konsistorium om for Universitetets og Kommuni-

tetets Vedkommende at drage Omsorg for, at der senest inden Udgangen af

Juli Maaned meddeles Ministeriet, til Optagelse i det aarlige Forslag til Fi-

nansloven, en sammentrængt Fremstilling af, hvad der af mere almindelig

Interesse kan være at berette om disse Stiftelser for det sidste akademiske

*) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 97.

**) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 65.

***; Univ t Aarb. f. 1871-73 S, 15-17.
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Aar, der er tilbagelagt, førend Finanslovforslaget skal afgives. Ministeriet Juni 30.

antager, at Beretningen navnlig maatte indeholde følgende Hovedstykker:
l
) Antallet af de studerende i det hele og hvorledes dette fordeler sig mellem

<le forskjellige Examensstudier; 2
) de afholdte Kxamina eller Prøver, med

summarisk Angivelse af Kandidatantallet og Udfaldet af Examen; 3
) de i

Aarets Løb uddelte akademiske Værdigheder; 4
) de i Aarets Løb indtrufne

Forandringer i Universitetets Lærer- og Embedspersonale; 5
) de i Aarets Lob

enten ophørte eller ny tilkomne Forelæsninger; (i

) for Universitetets viden-

skabelige Samlinger, Angivelse af særdeles Forøgelser eller andre Foranstalt-

junger, der til deres Tarv maatte være trufne; 7
) en summarisk Oversigt over

ti«
1

i Aarets Løb uddelte Stipendier.
(Univ. Arkiv.)

Kons. Cirk. til samtlige Universitetsmyndigheder om Aflevering af Juli 5.

Arkivsager til Universitetsarkivet. *)

Efter at der ved Finansloven for 1873—74 er bevilget et Beløb til

Afholdelse af Udgifterne med en betryggende Ordning og Bevaring af de

under Universitetet hørende forskjellige Arkivsamlinger, og efter at Ministeriet

har bevilget Afholdelsen af de til Indrettelsen af Universitetsarkivet fornødne

Udgifter, vil det nu være nødvendigt, at der fra alle de under Universitetet

sorterende Myndigheder, stedsevarende eller midlertidige (Kommissioner, Ud-

valg), til Universitetsarkivet afleveres alle Arkivsager, som ikke ere fornødne

til den daglige Forretningsgang. Konsistorium anmoder derfor herved Hr.

(Tit.) om at aflevere, dels saa snart De maatte se Dem i Stand dertil, dels

senere periodisk til Hr. Bibliotheksassistent Smith, hvem Konsistorium har

overdraget Hvervet som Universitetsarkivar , alle Sager af den nævnte Art,

som De maatte have i deres Værge. Man skal herved gjøre opmærksom paa,

at det selvfølgelig er uden Betydning, hvorvidt de til Aflevering til Arkivet

modne Sager ere færre eller flere i Antal, eller af mere eller mindre vigtigt

Indhold ; Hovedsagen er, at man opnaar den Garanti, som man hidtil har

savnet, for, at alle Universitetets Arkivalia, for saa vidt de dertil egne sig,

bevares og ordnes. Udskydningen af, hvad der ikke egner sig til Bevaring,

vil Universitetsarkivaren foretage, hvorved Ensartethed i Planen opnaas.

Bibliotheksassistent Smith, som ønsker at begynde paa Arbejdet i den til-

stundende Sommerferie, vil i Ugen fra d. 7. til d. 12. Juli, begge Dage ind-

befattede, daglig fra Kl. 10—11 være tilstede i Universitetsarkivet (det i

I > i b 1 i o t heksbygningen beliggende Værelse, som vender ud mod Pladsen mellem

Universitetet og Frue Kirke) for at modtage de Arkivsager, som de allerede

til den Tid maatte se Dem i Stand til at aflevere.

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol. ang. Bemyndigelse for Justitsministeriet til at meddele juli 7.

Tilladelse til Oprettelsen af Hjælpeapotheker.

5. Den, der antages som Medhjælper, skal være farmaceutisk Kan-
didat.

(Min. Tid. A.)

*) Univ. Aarlj. f. 1871-73 S. 7-12.
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Avg. 9. Forretningsorden for Konsistorium, fastsat ved kgl. Resol. 9. Av-

gust 1873.*)

1. Konsistorium bestaar efter Kundgj. 18. Sept. 1850 af de to ældste

Professorer i det theologiske, rets- og statsvidenskabelige og lægeviden-

skabelige Fakultet, de tre ældste i det filosofiske, de to ældste i det mathe-

matisk-naturvidenskabelige og af fem paa fem Aar af den akademiske Lærer-

forsamling blandt de normerede Professorer valgte Medlemmer. 2. Konsi-

storiums Embedsmænd ere Rektor og Referendarius. Det yngste juridiske

Medlem er Referendarius. Desuden antages en Fuldmægtig til Medhjælp ved

Forretningernes Besørgelse. 3. Rektor aabner alle Skrivelser til Konsi-

storium, indfører strax under et eget Løbenummer et Uddrag af Skrivelsens

indhold, dens og Modtagelsesdagens Datum i en særskilt Protokol. Konsi-

storiums Fuldmægtig indfører Sagen i Forhandlingsprotokollen under samme
Løbenummer. Denne Protokol føres videre i Konsistoriums Møder af et

Medlem, som dertil vælges. 4. Saafremt Sagen i Følge Vedtægt kræver,

at derover indhentes Erklæring, saasom fra Fakulteter, Eforer, Kvæstor eller

andre, skal Rektor ordentligvis strax foranstalte det fornødne i den Henseende,

hvorom da Tilførsel sker i begge Protokoller. I Tvivls Tilfælde eller naar

Rektor i øvrigt skjønner, at Sagen kan fremmes ved andres Erklæringer eller

Undersøgelser, kan samme Fremgangsmaade følges efter Samraad med Refe-

rendarius. 5. Ordentligvis afgjøres Sagerne i et Møde af Konsistorium.

Dog kunne Sager, som kræve en hurtig Afgjørelse, sættes i skriftlig Cirku-

lation, og har da Referendarius først at stille sit bestemte Forslag til deres

videre Fremme. Den Beslutning er gyldig, som har faaet simpel Stemme-

flerhed for sig ved den skriftlige Votering. Ganske undtagelsesvis kunne

Rektor og Referendarius i Forening afgjøre Spørgsmaal, som slet ingen Ud-

sættelse taale; men Sagen bliver da lige fuldt at foredrage og indstille til

Billigelse i næste Møde af Konsistorium. I begge Tilfælde maa Tilførsel

derom ske i begge Protokoller. 6. Konsistorium holder i Regelen Møde

hver tredje Onsdag Kl. 9; dog kunne Møderne være hyppigere eller sjældnere,

naar Rektor skjønner det gavnligt for Sagernes gode Fremme. Saa snart

Mødedagen er bestemt, sender Konsistoriums Fuldmægtig derom Underret-

ning, med Angivelse af Dagen, da Sagerne sættes i Omløb, til alle dem, som

have Sager under Behandling, eller fra hvem Sager ventes indbragte, at de

om muligt kunne afslutte deres Arbejde forinden. Konsistorium skal hver

Gang have særskilt Meddelelse om Sager, som ere satte i Gang, men endnu

ikke vendte tilbage. 7. De Sager, som foretages i et Møde, sættes i be-

timelig Tid i Omløb mellem Konsistoriums Medlemmer (i Regelen fra Fredag

Morgen til Tirsdag Morgen). Tirsdagen før Mødet forbeholdes Sagerne Refe-

rendarius, at han kan sætte sig i Stand til i Mødet uddragsvis at foredrage

dem og stille bestemte Forslag til deres videre Fremme. 8. Konsistorium

kan fatte gyldig Beslutning i et Møde, naar foruden Rektor og Referendarius

eller de, der udføre disses Funktioner, sex Medlemmer ere tilstede. 9. For-

handlingerne ledes af Rektor saaledes, at Ordet efter Referendarii Foredrag

*) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 1-5.
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gives til Medlemmerne i den Orden, hvori de have forlangt det. Rektor bor Avg. 9.

ordentligvis udtale sig først; men det skal dog ikke være ham forment ogsaa

senere at deltage i Forhandlingerne. 10. Naar Forhandlingerne trække i

Langdrag, kan Rektor eller 3 Medlemmer forlange dem afsluttede, hvilket

Spørgsmaal da afgjores ved simpel Stemmeflerhed. 11. Rektor sætter

Sporgsmaalene saaledes under Afstemning, at enhver foreslaaet Beslutning

har Mulighed for at blive vedtaget. Afstemningen sker i Almindelighed ved

Haandsoprækning. Beslutningerne fattes med simpel Stemmeflerhed. Er

der lige mange Stemmer for og imod, gjor Rektors Stemme Udslaget. Valg

skulle, naar nogen forlanger det, afgjøres enkeltvis og ved skriftlig Afstem-

ning. Til alle Tillidsposter, hvortil Universitetslærere udnævnes af Konsi-

storium, kræves over Halvdelen af de afgivne Stemmer. Opnaas dette ikke

ved to Afstemninger, bindes den tredje til de to, som havde flest Stemmer

ved den foregaaende. Til Udvalg, som nedsættes af Konsistorium , kræves

ligeledes, at de valgte have over Halvdelen af de afgivne Stemmer. 12. En-

hver Beslutning indføres i Forhandlingsprotokollen i den vedtagne Form.

Dog staar det et overstemt Mindretal frit for at faa sin afvigende Mening

ført til Bogs sammesteds. Rektor indfører kortelig i sin Protokol Sagens

Udfald eller til hvem Skrivelse vil være at udfærdige; samme Sted bliver at

gjore Bemærkning om, naar Sagen er blevet expederet. 13. Forhand-

lingsprotokollen underskrives efter Mødets Slutning af samtlige tilstedeværende

Medlemmer. Et Uddrag deraf indsendes til Ministeriet. Rektors Protokol

indsendes forinden hvert Rektorskifte til Ministeriets Gjennemsyn og Paa-

tegning. 14. Sagerne udfærdiges og paraferes af Referendarius samt

underskrives af Rektor, som tillige paaser, at Udfærdigelsen ikke lider unød-

vendigt Ophold. Udfærdigelser, som ske i Form af Extrakt af Forhandlings-

protokollen, underskrives af Referendarius. 15. Konsistoriums Fuldmægtig

forer en Liste over Sager, som ere udsendte til Erklæring m. m., men endnu

ikke indkomne. Naar Rektor skjønner, at nogen Sag trækkes i Langdrag,

bør han tilstille vedkommende en Erindringsskrivelse. Fremmes Sagen ikke

derefter, bør han andrage paa Konsistoriums Medvirkning til at faa Sagen

tilbage. 1G. Paa Konsistoriums Vegne paaser Rektor, at Universitetets

Arkivsager regelmæssig afleveres til Opbevaring og Ordning. Han fører lige-

ledes Tilsyn med Universitetets Betjente og med dets Lokaler. 17. Kon-

sistoriums Fuldmægtig affatter en Fortegnelse over de i Rektoraterne regel-

mæssig tilbagevendende Forretninger. Denne Fortegnelse trykkes og sendes

hvert Medlem af Konsistorium tillige med et trykt Exemplar af denne For-

retningsorden. Fuldmægtigen fører fremdeles Liste over de valgte Med-
lemmers Valgtid.

(Univ. Arkiv.)

Bekj. (Resol. 9. Avg.) om, at Kongen har approberet følgende for- Av£. 13.

lindrede eller nærmere Bestemmelser for Afholdelsen af den ved Adg. 2. Febr.

1<S4!) indrettede historisk -filologiske Embedsexamen ved Universitetet,

nemlig:
J

*) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 7G-81.

Normer f. Univ. II. 58
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Avg. 13. 1) Den skriftlige og mundtlige Prøve i latinsk og græsk Filologi af-

holdes i det hele paa Dansk, hvorimod der i Latin ved den skriftlige Ex-

amen tilføjes en særlig Prove i Benyttelsen af den latinske Sprogform,

bestaaende i Oversættelse af et Stykke af passende Længde og et fra den

antike Form ikke for fjærnt liggende Indhold fra Dansk paa Latin, og ved

den mundtlige Prøve uden for den øvrige Examinationstid anvendes en Tid

af omtrent et Kvarter til at prøve Kandidatens Evne til at udtrykke sig

mundtlig paa Latin om Gjenstande, der egne sig til latinsk Fremstilling.

2) I Stedet for den i Anordningens § 4, sidste Stykke, stillede Fordring, at

Kandidaten har at opgive et enkelt prosaisk og et poetisk Skrift i Latin og

Græsk som dem, i hvilke han med større Detail har dvælet ved den kritisk-

hermenevtiske Behandlings Methode, skal ikkun i Almindelighed forlanges,

at han skal have gjort sig bekjendt med den filologiske Kritiks Methode, og

ved de græske og latinske Hovedforfattere ikke maa være ubekjendt med
Apparatet og Hjælpemidlerne til deres kritiske og hermenevtiske Behandling.

3) Ved Proven i oldnordisk Filologi bliver at iagttage, at den i Anord-

ningens § 5 givne Bestemmelse, at Examinanden skal godtgjøre, at han be-

sidder grundig grammatikalsk Kundskab saa vel i Modersmaalet i dets nyere

Udvikling, som i det Oldnordiske, anvendes, i Overensstemmelse med, hvad

der allerede tilsigtes ved Bestemmelsen, saaledes, at der kræves grundig

grammatikalsk Kundskab i Modersmaalet under dettes historiske Udvikling

fra det oldnordiske Stadium til dets nuværende Skikkelse. Disse Bestem-

melser træde første Gang i Kraft ved den Examen, som afholdes i Januar

Maaned 1874. (Univ. Arkiv.)

Okt. il. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Antallet

af Fripladser ved Universitetets kemiske Laboratorium forøges til 5, naar

Frekvensen af de studerende er saa stor, at Laboratoriet kan bære den

dermed forbundne Udgift. (Univ. Arkiv.)

Okt. 1G. Kundgj. for de medicinske studerende angaaende nogle til en ordnet

Samvirken mellem Universitetet og Hospitalerne sigtende Bestemmelser, ud-

færdiget af Fakultetet i Henhold til Paalæg fra Ministeriet.*)

For at tilvejebringe en bedre Ordning af det lægevidenskabelige Stu-

dium, for saa vidt det er knyttet til Hospitalerne, har Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet truffet en Række Foranstaltninger, blandt hvilke

følgende vedkomme de medicinske studerende, dels med Hensyn til deres

Examensstudier, dels med Hensyn til deres Hospitalstj eneste, og derfor i Følge

Ministeriets Befaling herved bringes til deres Kundskab.

Vedkgl. Resol. 29. Jan. (Bekj. 31. Maj) 1873 bestemmes: at de læge-

videnskabelige studerende, forinden der tilstedes dem Adgang til at underkaste

sig den lægevidenskabelige Examens anden Del, skulle ved Attester fra de

paagjældende Overlæger og Docenter godtgjøre at have gjenncmgaaet følgende

Kursus: 1) medicinsk Praktikantklinik i et Halvaar, 2) kirurgisk Praktikant-

klinik i et Halvaar, 3) klinisk Kursus i Hudsygdomme og Syfilis i et Halvaar, 4) kli-

*) Uriv. Aarb. f. 1873-75 S. G8-G9.
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ni sk Kursus i Fodselslæren og de spæde Borns Sygdomme i et Halvaar, saa- Okt. 16.

ledes at disse Bestemmelser træde i Kraft ved Afholdelsen af 2den Del af

bemeldte Embedsexamen i Sommeren 1875. Med Hensyn til Gjenncm førelsen

af denne Foranstaltning har Fakultetet efter vedkommende Universitets-

docenters Forslag vedtaget følgende nærmere Bestemmelser: I de sidste 3 til

4 Halvaar af Studietiden antages de befalede praktiske Kursus at burde

gjennemgaas, og det i følgende Orden: Først medicinsk Praktikantklinik,

derefter kirurgisk Praktikantklinik, og i det sidste Halvaar før anden Del af

Embedsexamen Kursus i Hudsygdomme og Syfilis, samt i Fodselslæren og

Børnesygdomme. Det kliniske Kursus i Hudsygdomme og Syfilis gjennemgaas

i Kommunehospitalets Afdeling for disse Sygdomme, Kursus i Fodselslæren

og Bornesygdomme i Fødselsstiftelsen. Til medicinsk Praktikantklinik ville

de studerende, for saa vidt de ikke agte at gjennemgaa dette Kursus i en

anden Hospitalsafdeling, blive modtagne i Frederiks Hospitals tvende medi-

cinske Afdelinger. Til kirurgisk Praktikantklinik ville de blive modtagne i

Frederiks Hospitals kirurgiske Afdeling, samt indtil videre i Kommunehospi-

talets kirurgiske Afdeling. Naar den paatænkte Deling af Frederiks Hospitals

kirurgiske Afdeling vil være iværksat, ville de studerende blive modtagne ved

begge de derved dannede Afdelinger, saafremt de ikke gjennemgaa den

kirurgiske Praktikantklinik paa Kommunehospitalets kirurgiske Afdeling. De

vedkommende Overlæger ville modtage Anmodning fra de studerende, som

ønske Optagelse blandt Deltagerne.

Med Hensyn til Hospitalstj enestens Ordning har Ministeriet efter foro-

gaaende Forhandlinger med det kgl. Frederiks Hospitals Direktion og

Kjøbenhavns Magistrat bifaldet følgende Bestemmelser: I. For Hospi-
tals tjenesten paa Frederiks Hospital: 1) Adgangen til at ind-

tegnes som Volontør paa det kgl. Frederiks Hospital staar aaben for

Studenten, saa snart han har taget den lægevidenskabelige Forberedelses

Examcn, mod at han underkaster sig de Forpligtelser, som Hospitals-

bestyrelsen foreskriver. 2) Der tilstaas Volontørerne Permission fra Hospi-

talet, for saa vidt det udkræves ved deres Deltagelse i noget af de paabudne

Kursus i et andet Hospital. 3) Kun de, der have bestaaet Embedsexamen
og have gjort tilstrækkelig Tjeneste ved et Hospital, kunne faa fast Ansæt-

fcelse som »Kandidater«. Ledige Kandidatposter opslaas vakante og kunne

soges af enhver, som opfylder disse Betingelser, uden Hensyn til, om han

har gjort Volontørtjeneste paa det paagjældende eller et andet Hospital.

Udnævnelsen sker af Hospitalsbestyrelsen efter Indstilling af Overlægerne ved

Hospitalet. Kandidattjenestens Varighed er to Aar; dog kan der, under sær-

egne Omstændigheder og efter enstemmig Anbefaling af Overlægerne, tilstaas

Forlængelse af indtil et halvt Aar. Valget af faste Volontører bortfalder.

Disse Bestemmelser træde for Frederiks Hospitals Vedkommende i Kraft fra

1. Januar 1874 at regne. 4) Til denne Tid haaber man ogsaa at kunne skalle

de nødvendige Lokaler til Veje for at tilstede examinerede Kandidater Ad-
gang til, for et Tidsrum af V2 Aar, at forrette Tjeneste som »surnumerære

Kandidater«. Disse ville, uden at have Fordring paa Lønning eller andre

Emolumenter, have at underkaste sig de gjældende Bestemmelser for Hospi-

talstj enestens Udøvelse. ForeLøbig, og indtil den paatænkte Deling af den
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Okt. 1G. kirurgisko Afdeling finder Sted, maa de surnumerære Kandidaters Antal ind-

skrænkes til 3. IL For Hospitalstjenesten paa Kommunehospi-
talet: 1) Adgangen til at indtegnes som Volontør paa Hospitalet staar aaben

for Studenten, saa snart han har taget den lægevidenskabelige Forberedelses

Examen, mod at han underkaster sig de Bestemmelser, som Hospitalsbestyrelscn

foreskriver. 2) Der tilstaas Volontørerne Permission fra Hospitalet, saafremt

det udkræves ved deres Deltagelse i noget af de paabudne Kursus i et andet

Hospital, dog kun for saa vidt Hospitalstjenestens Tarv tillader det. 3) Kun
de, der have bestaaet Embedsexamen og have fyldestgjort den af Hospitalerne

udkrævede Hospitalstjeneste, kunne faa fast Ansættelse som »Kandidater«.

Ledige Kandidatposter opslaas vakante og kunne søges af enhver, som op-

fylder disse Betingelser, uden Hensyn til, om han har gjort Volontørtjeneste

paa det paagj ældende eller et andet Hospital. Udnævnelsen sker af Hospi-

talsbestyrelsen, efter Indstilling af Overlægerne ved det paagjældende Hospital.

Kandidattjenestens Varighed er 2 til 2V2 Aar; dog kan der, under særegne

Omstændigheder og efter enstemmig Anbefaling af Overlægerne, tilstaas For-

længelse af indtil et halvt Aar. Valget af faste Volontører bortfalder.

4) Som en midlertidig Foranstaltning tilstedes der indtil videre examinerede

Kandidater Adgang til, for en Tid af et halvt Aar ad Gangen, at gjore

Tjeneste paa Hospitalet som »surnumerære Kandidater«, uden Fordring paa

Lønning eller andre Emolumenter, saaledes at de, skjønt ulønnede, have at

underkaste sig Bestemmelserne for Kandidattjenestens Udøvelse. Disse

Kandidater ville dog ikke kunne fungere paa St. Hans Hospital, paa Grund

af, at Emolumenterne dersteds ere uadskillelige fra Tjenesten. Disse Be-

stemmelser ere for Kommunehospitalets Vedkommende allerede traadte i

Kraft fra 1. Jan. 1873.
(Univ. Arkiv.)

Okt. 31. Underv. Min. Skr. til Kvæstor hvorved — i Anledning af en

Forespørgsel fra denne, om de ved Ministeriets Skrivelse af 18. Nov. 1871

fastsatte Kegler for Udbetalingen af forskjellige Lønninger, der udredes af

de ved L. 25. Marts s. A. bevilgede samlede Lønningssummer for Universi-

tetet, Kommunitetet, den polytekniske Læreanstalt og Sorø Akademi ogsaa

skulle være gjældende for de Lønningstillæg , som ere tildelte forskjellige

Bestillingsmænd af den ved Finansloven for Finansaaret 1873—74 midlertidig

bevilgede Forhøjelse af de samlede Lønningssummer — svares, at Ministeriet

anser det for rigtigst, at der ved Personskifte i de paagjældende Bestillinger

i Finansaarets Løb kun tillægges den ny ansatte den ledige Lønning og at

der derefter i hvert enkelt forekommende Tilfælde af Kvæstor gjøres motiveret

Indstilling om Anvendelsen af det den afgaaede tilstaaede Lønningstillæg. *)

(Kvæsturens Arkiv.)

Nov. 5. Fortegnelse over de til Universitetets Kektorat hørende Forret-

ninger, udarbejdet af Konsistorium.

*) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 370-71.
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I. Forretninger, som ikke cro knyttede til bestemte Tidspunkter. Nov. 5,

1) Naar Forhold uden for Universitetet indtræffe, som kræve Universitetets

Repræsentation eller Varetagelse af dets Interesse, drager Rektor Omsorg

for de fornødne Foranstaltninger. Universitetet repræsenteres i Almindelig-

bed ved Rektor, men under særlige Omstændigheder ved Hektor i Forbindelse

med Dekanerne. 2) Rektor forer Tilsyn med Universitetets indre An-

liggender. Indtræde særegne Forhold, f. Ex. mellem de studerende, som

kunne kræve Konsistoriums eller foreløbig Rektors Mellemkomst, varetager

han det fornødne. 3) Rektor sammenkalder, i Regelen med 8 Dages

Varsel, den akademiske Lærerforsamling og leder dens Forhandlinger over-

ensstemmende med Kundgj. 18. Sept. 1850. Om Lærerforsamlingens Be-

slutninger gjør han Indberetning til Konsistorium. 4) Med Hensyn til

de under Konsistoriums Forretningskreds horende Anliggender varetager

Rektor det fornødne overensstemmende med Konsistoriums Forretningsorden

af 0. Avgust 1873. 5) Naar et nyt Medlem indtræder i Konsistorium,

være sig i Aldersplads eller i Følge Valg, indføres han af Rektor. 6) Rektor

kan meddele Tilladelse til Benyttelse af Universitetets Høresale til passende

Brug uden for Universitetets egne Formaal; under særlige Omstændigheder

bliver Konsistoriums Beslutning at indhente. Til Benyttelse af Festsalen

tilkommer det Konsistorium at give Tilladelsen; dog kan Rektor tillade

Studentersangforeningen og Cæciliaforeningen at benytte Festsalen til Af-

holdelse af de aarlige Koncerter. 7) Om Universitetets Lukning og

Forelæsningers Ophor en vis Tid af Dagen i særegne Tilfælde, saasom i

Anledning af Grundlovsdagen, en Professors Begravelse o. s. fr., tager Rektor

Beslutning og gjør fornødent Opslag. 8) Indtræde Forsinkelser med

Lektionskatalogens Udgivelse, sørger Rektor for at paaskynde den. Udgivelsen

besørges i øvrigt af den Professor, til hvem dette Hverv er overdraget.

9) Rektor meddeler Tilladelse til Trykning af Blanketter m. m., der

bruges til Universitetets Udfærdigelser. 10) Rektor paategner alle Reg-

ninger, der skulle betales af Konsistoriums Normalsum, til Anvisning.

11) Rektor er Eforus for det Holbergske Udstyrslegat (se II. Nr. 19) og

det Wissingske Stipendium. 12) Rektor udsteder Testimonia publica;

disse underskrives tillige af Referendarius. 13) Rektor modtager den

normerede Andel af de ved Pedellen oppebaarne Afgifter af Testimonia publica,

af Disputatser, Immatrikulationsgebyrer m. m.

II. Forretninger, der vende tilbage regelmæssig til bestemte Tider.

1) Avg. 23. Rektor gjør Opslag om Immatrikulationen. 2) Sept. 6—8.

Ved Opslag indskærpes Immatrikulationsforpligtelsens Opfyldelse inden en vis

Frist. 3) Sept. 20—30. Immatrikulationen foretages efter forudgaaet

Opslag. Borgerbrevene ere forinden underskrevne af Rektor, som i kort

Tiltale minder Studenterne om den betydningsfulde Forandring i deres

Stilling. Formanden for Kommissionen for Adgangsexamen assisterer efter

Anmodning ved Immatrikulationen. Umiddelbart efter denne indsender Rektor

til Ministeriet en Liste over de immatrikulerede. 4) Sept. i Slutningen

eller Okt. i Begyndelsen. Mindst en Maaned før Rektorskiftet indvarsles en

akademisk Lærerforsamling til Valg af Rektor for næste Aar. 5) Strax

efter Valget af den nye Rektor fastsættes Dagen til Reformationsfesten efter
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Nov. 5. Forhandling mod don Professor, som forfatter Programmet og skal hold«;

Talon, mod Konsistorium og med Kultusministorcn. 6) I Begyndelsen af

Okt. Maaned erindres Studentersangforeningen om, at Reformationsfesten vil

blive holdt i den 2den eller 3dje Uge af November. Saa snart Dagen for

Festen endelig er fastsat, underrettes Sangforeningen derom. 7) Okt. 1— 10.

Roktor indkræver Meddelelser om Levnedsløb fra dem , der i Aarets Lob

have taget akademiske Grader. Disse Levnedsløb indrykkes i Programmet

til Reformationsfesten. 8) Okt. 12—16. Rektor erindrer ved Skrivelse

Fakulteternes Dekaner om at foranstalte Valg af Dekaner for næste Rek-

toratsaar. Fremdoles indkræver Rektor paa denne Tid Forslag til Pris-

opgaver, at afgive inden den 10. Nov. 9) Nov. 3—8. Rektor modtager

fra don første Pedel den fornødne Oversigt over Aarets Examina m. v., til

Brug ved Reformationsfesten. 10) Nogle (4— 6) Dage før Festen over-

bringer Rektor de Exomplaror af Festprogrammet, han selv vil uddele, sæd-

vanligvis til Kongen, Dronningen, Enkedronningen, Kronprinsen, Kronprin-

sessen og Kultusministeren. Ved Festen giver Rektor efter Talen en Oversigt

over Universitetsbegivenhederne i det forløbne Roktoratsaar. Efter Festen

indsendes Rektorprotokollen til Ministeriet, og Kjæden med Rektors Signet

overgives den nye Rektor. 11) Nov., efter den 10de. De fra Fakulteterne

indsendte Forslag til Prisopgaver indsendes til Ministeriet saa betimelig, at

dette kan træffe Valget og de valgte Opgaver være trykte og bekjendtgjorte

inden den 1. December. 12) I de første Dage af Dec. sender Rektor de

indkomne Prisafhandlinger, der skulle være indleverede inden don 1. Dec.,

til Bedømmelse af vedkommende Fakulteter og Censorer. 13) Jan. 1.

Rektor er tilstede ved Nytaarskuren hos Kongen. 14) Febr. 15—24. Rektor

erindrer Dekanerne om at tilstille ham Bedømmelserne af de indkomne

Prisafhandlinger inden den 10—17. Marts. 15) I det første efter den

17. Marts afholdte Konsistoriumsmode oplæses de afgivne Bedømmelser og

aabnes de til de prisbelønnede Afhandlinger hørende Navnesedler. Bedøm-

melserne med Angivelse af do prisbelønnede Forfatteres Navne indrykkes i

det Program, der udgives i Anledning af Kongens Fødselsdag, og i hvilket

de for det løbende Aar udsatte Prisspørgsmaal optages. Rektor opbevarer

de med Bedømmelserne tilbagesendte Afhandlinger med tilhørende Navne-

sedler og udleverer Afhandlingerne til vedkommende Forfattere efter disses

Bogjæring. 16) Marts 1—8. Dagen for Festen i Anledning af Kongens

Fødselsdag, hvortil Programmet forfattes af Rektor, berammes efter Samraad

med Konsistorium og efter indhentet Billigelse af Kultusministeren. I Be-

gyndelsen af Marts Maaned erindres Studentersangforeningen om, at Feston

vil blive holdt i den 2den eller 3dje Uge af April. Saa snart Dagen endelig

er fastsat, underrettes Sangforeningen derom. 17) April 8. Rektor er

tilstede ved Kuren i Anledning af Kongens Fødselsdag. 18) Nogle (4—6)

Dage før Festen i Anledning af Kongens Fødselsdag overbringer Rektor per-

sonlig Exemplarer af Programmet i lignende Omfang som ved Reformations-

festen. Festtalen holdes af Rektor; efter Talen uddeler han de tilkjendte

Prisbelønninger. Det paases i Tide, at et tilstrækkeligt Antal Medailler er

for Haanden. 19) Juni Maaneds Begyndelse. Rektor drager som Eforus
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for det Holbergske Brudeudstyrslegat Omsorg for dets Bortgivelse hvert andet Nov. 5.

Aar (de lige Aar) i Juni Termin.
(Univ. Arkiv.)

Fred. Hosp. Direkt. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Under- Nov. 24.

visningsvæsenet, hvori meddeles, at Direktionen efter et af Hospitalets Over-

lade og Docenten i pathologisk Anatomi derom indgivet Forslag har

approberet følgende Bestemmelser, vedkommende Obduktionen af Ligene af

de paa Hospitalet afdode Patienter

:

1) Sektionen af Ligene fra alle det kgl. Frederiks Hospitals Servicer

foretages i Regelen af Fakultetets Docent i pathologisk Anatomi, dog først

efter at vedkommende Services Overlæge ved skriftlig Meddelelse har under-

rettet Docenten om , at der intet er til Hinder for at foretage Obduktionen.

2) Undtagne fra at obduceres af Fakultetets Docent ere Ligene i neden-

staaende 3 Tilfælde: a) naar vedkommende Overlæge af en bestemt Grund

ønsker selv at udfore Sektionen, b) naar den afdodes Paarørende eller

Værger vægre sig ved at give Tilladelse dertil, c) naar det paa Grund af

Dødsaarsagen maa antages nødvendigt, at der foretages en legal Ob-

duktion. *)

(Lægev. Fak. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved det paalægges samme Dcc. 2.

at foranledige, at det ved fremtidige Besættelser af Kantor-, Organist-,

Klokker-, og Gravertj enesten ved Vor Frue Kirke paalægges de paagjældende

ved deres Beskikkelsesbreve at underkaste sig de Forandringer, der maatte

blive en Følge af en Omregulering af Sognegrænserne i Kjøbenhavn eller af

en Forandring i Bestemmelserne om Udredelsen af Præste-, Klokker- og

Degnepengene saa vel som i Præsternes og Kirkebetjentenes Lønningsmaade

i det hele.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvori meddeles — i Anled- Dec. 4.

ning af Spørgsmaalet, om en gift Mand kan udnævnes som Viceinspektor

paa Regensen — at den Omstændighed, at paagjældende er gift, men ingen

Børn har, ikke skjønnes at kunne være til Hinder for at ansætte ham i den

nævnte Stilling.**) (Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor om, at de fremtidige Indlaan fra Dec. 5.

de under Kvæsturen hørende Kasser fordeles mellem Privatbanken og Kjøben-

havns Handelsbank, saaledes at der saa vidt muligt kommer til at indestaa

omtrent Halvdelen i hver af disse Banker af de til midlertidig Forrentning

indsatte Belob. ***) (Kvæsturens Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor om , at det ikke finder Anledning Dec. G.

til at fravige den i dets Skrivelse af 31. Okt. s. A. givne Regel, men at

+) Univ. Aarb. f. 187:3— 75 I. S. 67.

**) Univ. Aaib. i'. 1S7.J-75 S. l.
r>2-53.

***) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 382.
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Dec. G. det dog intet vil have at erindre mod, at Lonningstillægene, saa længe de

paagjældende Summer dertil bevilges , ogsaa ved Personskifte maa udbetales

for efternævnte Bestillinger, nemlig for Regcnskonerne, Nattevagten, Karlen

og Pigen paa Regenscn samt det Kegensportneren tilstaaede Kosttillæg for

en Karl og en Pige.*)
(Kvæsturens Arkiv.)

1874.

Jan. 13. Underv. Min. Cirk. til samtlige Landets Skoledirektioner og Bi-

skopper om, at da det til Undgaaelse af ufornødent Ophold ved Gjenbesættelsen

af ledige Skolelærerembeder, samt med Hensyn til sammes Besørgelse under

Vakancen er af Vigtighed, at vedkommende Skoledirektion snarest muligt

erholder Underretning om en under den horende Skolelærers Forflyttelse til

andet Embede, skulde Ministeriet tjenstligst anmode vedkommende om, naar

et Skolelærerembede, hvortil samme har Kaldsret, besættes med en i et andet

Embede ansat Lærer, samtidig med Besættelsen at ville meddele den Skole-

direktion, hvorunder den paagjældende hidtil har hort, Underretning

derom.**)

(Univ. Arkiv.)

Jan. 14. Kons. Skr., hvorved arnemagnæansk Stipendiat, Cand. phil. Erik

Jonsson udnævnes til Viceinspektor paa Regensen.***)
(Univ. Arkiv.)

Jan. 29. Instrux for Viceinspektor paa Regensen, vedtaget af Bestyrelses-

komiteen for Kommunitetets Stipendievæsen.

§ 1. I Regensprovstens Sygdomstilfælde, Fraværelse eller andet For-

fald saa vel som i Tilfælde af Vakance i Provsteembedet har Viceinspektor

at besorge samtlige til Regensprovstens Embede horende Forretninger.

§ 2. De Regninger, som af Portneren paa Regensen indgives for Indkjob

eller Udlæg til Stiftelsen, blive, forend de kunne anvises til Udbetaling af

Kommunitetets Kasse, af Viceinspektor at forsyne med Attest om, at paa-

gjældende Ting ere indkjøbte eller Arbejder udførte, hvorom han altsaa for-

inden vil have at erhverve sig den fornødne Vished. § 3. Læseindret-

ningen paa Regensen staar under hans specielle Bestyrelse og Tilsyn, i

hvilken Anledning følgende Regler ere at iagttage: a) An- og Afskaffelse af

Blade og Tidsskrifter kan kun finde Sted med Stipendiebestyrelsens Billigelse,

hvorimod Indkjøb af Boger kan iværksættes uden forudgaaende Indstilling

herom til Stipendiebestyrelsen. Til denne, hvem det øverste Tilsyn med

Regensens Læseindretning tilkommer, har Viceinspektor hver Maaned at ind-

give en Liste over de anskaffende nye Bøger, b) Ved hvert Aars Udgang,

tilstiller Viceinspektor Stipendiebestyrelsen sit Forslag om, hvilke af de an-

skaffede Bøger og Tidsskrifter der bør leveres for og overgaa til Regensens

*) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 370-71.
**) Ved Skrivelse af s. D. har Konsistorium herom erholdt Underretning. Univ. Aarb.

f. 1873-75 S. 465.

***) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 459—60.
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Bibliothek. Resten bortsælges ved Avktion mellem Alumnerne. Det paa- Jan. 29.

hviler Viceinspektør at besorge denne Avktion samt at inkassere Avktions-

pengene, i hvilken tørste Henseende han hos Regensprovsten kan forlange

fornødne Afdrag i paagjældende Alumners Stipendier iværksat, c) Vicein-

spektør bestyrer det i Forbindelse med Læseindretningen staaende Bibliothek,

fra hvilket Udlaan til Alumnerne linder Sted to Gange om Ugen paa de

Vilkaar, som af Viceinspektør hertil berammes, d) Viceinspektør forer det

daglige Opsyn med Læsestuen og Musikstuen. Han paaser som en Folge

heraf, at de holdes rene og ordentlige, at Boger, Blade og Tidsskrifter frem-

lægges og igjen borttages efter at have været fremlagte, at Flygelet behandles

ordentlig og stemmes, saa tidt det behøves m. v. Han paaser, at Bestem-

melserne for den daglige Orden i Læse- og Musikstuen findes ophængte der

tillige med en Fortegnelse over samtlige Regens- og Kommunitetsalumner,

som alle have Adgang til Læseindretningen. e) Dersom nogen overtræder de

om god Orden i Henseende til Læseindretningens og Musikstuens Brug givne

Regler, eller viser Modviliie mod de af Viceinspektør trufne Anordninger, eller

ikke vil agte hans Paamindelser, har han herom at gjore Indberetning til

Stipendiebestyrelsen, der da kan beslutte den skyldiges Udelukkelse fra Ad-

gang til Læse- eller Musikstuen i en længere eller kortere Tid. Beskadiges

eller bortkastes Bøger, eller tilføjes der paa anden Maade Læseindretningen

Tab, eller beskadiges Flygelet eller Musikalierne eller desl., har Viceinspektør

at indkræve Erstatningen herfor hos den eller de skyldige, og i Mangel af

sammes prompte Erlæggelse at begjære den tilbageholdt i Stipendierne.

f) Viceinspektør fungerer som Læseindretningens Kasserer. Af den til sammes

Brug normerede aarlige Sum oppebærer han efter Anvisning af Stipendie-

bestyrelsen kvartaliter det fornødne Beløb hos Universitetets Kasserer. Han
afholder samtlige Læsestuens Udgifter til Anskaffelse af Bøger m. v., til Ren-

holdelse, til Budtjeneste, til Inventariets Vedligeholdelse o. s. v. af denne

Sum. Ved hvert Kalenderaars Slutning aflægger han et med de fornødne

Bilag forsynet Regnskab, som revideres og decideres paa samme Maade som

Eforiregnskaberne. § 4. For de ham paahvilende Forretninger nyder

Viceinspektør den normerede Pengeløn af 110 Rdl. aarlig samt den Andel i

eventuelle Lønningstillæg, som Ministeriet maatte bestemme, og derhos fri

Bolig i den for Viceinspektør indrettede Bolig paa Regensen, med hvis Ved-

ligeholdelse der bliver at forholde efter de samme Regler, som gjælde for

Provsteboligen og et Brændedeputat af 2 Favne aarlig, hvis Savning og Hug-
ning dog er Kommunitetet uvedkommende. Endelig nyder han for Læse-

indretningens Bestyrelse et aarHgt Honorar af 50 Rdl., som oppebæres af det

for Læsestuen normerede aarlige Beløb og altsaa fores til Udgift i dens

Regnskab. § 5. Skulde Stipendiebestyrelsen finde Anledning til at

overdrage Viceinspektør nogen anden med hans Stilling paa Regensen stem-

mende Forretning, foruden de foranførte i denne Instrux nævnte, er han

pligtig at overtage saadan Forretning uden Krav paa særskilt Vederlag.

(Stipendiebestyrelsens Arkiv.;

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om, at Ministeriet, »'Iler at Pebr. 18.

have brevvexlet med Besidderen af Grevskabet Bregentved angaaende det af

Nonner t Univ. 11. 59
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Pebr. 18. Konsistorium fremsatte Forslag til en endelig Fastsættelse af Universitets-

museets Forhold til de grevelige Moltkeske Legater, og efter at Grev Moltke

for sit Vedkommende ganske har sluttet sig til dette Forslag, saaledes som

det er fremsat af Museumsbestyrerne, Etatsraaad Steenstrup og Professor

Johnstrup, i Overensstemmelse hermed vil have fastsat følgende Bestemmelser

til Ordning af det nævnte Forhold, nemlig:*)

1. Det mineralogiske Museum i sin Helhed bibeholder Benævnelsen

af Grev Moltkes, Universitetet tilhørende mineralogiske Museum; 2. Det

grevelige Moltkeske Navn bibeholdes for enkelte, bestemt afgrænsede Partier

af det zoologiske Museum, nemlig dels i Følge den i Legatstatuterne givne

Antydning og den historiske Udviklingsgang den mindre zoologiske Samling,

der afgiver Grundlaget for Universitetsprofessorens almindelige Forelæsninger

over Dyreriget tillige med den hermed sammenhørende særlige Samling, der

ved L. 29. Dec. 1862 § 5 er forbeholdt denne Universitetslærer til Fremme
af hans specielle Studier inden for de forskjellige Dyreklasser, dels end videre

Bloddyr- og Straaldyrsamlingerne som et naturligt afgrænset Afsnit af det

store Museum, for hvilket det ældre Moltkeske Museum paa Grund af de

ældre Konkylie- og Koralsamlinger har haft en særlig Betydning. 3. De

grevelige Moltkeske Gaver holdes i et større Publikums og navnlig i de Mu-
seumbesøgendes Erindring ved en passende Indskrift, anbragt over Indgangen

til de vedkommende Museer og Afdelinger eller paa en anden hensigtsmæssig

Plads i disse. 4. De aarlige Indberetninger indskrænkes til at angaa

det mineralogiske Museum, og af det zoologiske Museum de oven nævnte

tvende særlige Afdelinger. 5. Tilskuddet af de Moltkeske Legater bliver

fremdeles som hidtil paa Museernes aarlige Budgetter at anvende under de

Afdelinger, der bære det Moltkeske Navn. 6. Beretningerne afgives som

hidtil, i Overensstemmelse med Statuterne, af Legaternes Eforer og Bestyrerne

af de Moltkeske Museer, nemlig Professor mineralogiæ og Professor zoologiæ;

men for saa vidt Bloddyrenes og Straaldyrenes Klasser ikke ere under Pro-

fessoris zoologiæ Bestyrelse, da for disses Vedkommende af den eventuelle

Bestyrer af disse Klasser i eget Navn for at vedlægges Professoris zoologiæ

Beretning.

Ministeriet tilføjer derhos, at det, efter hvad der er ytret i en af

Professor Reinhardt afgivet Erklæring, maa anse det for rigtigst, at der, ganske

i Lighed med de Indberetninger, der aarlig afgives for de Moltkeske Museums-

afdelingers Vedkommende, fremtidig inden Udgangen af hvert Aars Januar

Maaned til Ministeriet indsendes aarlige Indberetninger for det forløbne

Kalenderaar fra de vedkommende Inspektoren eller Bestyrere af de Dele af

Universitetsmuseet, der ikke ere indbefattede under de grevelige Moltkeske

Museumsafdelinger. (Univ. Arkiv.)

Febr. 26. Instrux for Portneren paa Regensen.

I Stedet for denne træder Instrux af 24. Marts 1885.

Marts 21. Lov om Gjennem førelsen at det ved Lov af 23 Maj 1873 fastsatte

Møntsystem for Stempelafgiftens Vedkommende.

*) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 129-31.
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§ 1. Naar den i § IS i Møntloven af 23. Maj 1873 givne Regel MartsSt.

tor Omsætningen af den nuværende Mønt til den nye Mønt, ved at anvendes

paa de Taxter, som ere fastsatte i Lov af 19. Febr. 1801 om Brugen af

stemplet Papir og senere sig dertil sluttende Love, medfører, at der frem-

kommer Taxtbelob i Or<\ som ikke ere delelige med 5, afrundes saadannc

Beleb til det nærmest lavere med 5 delelige Tal, med Undtagelse af Taxten

for Stempling af Lotterisedler (Stempellovens § 57), Aktier (Stempellovens §

51) og Vexler (Stempellovens § 54), ved hvilken Beløbet afrundes til det

nærmest højere med 5 delelige Tal. —
(Lovtid.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, 1) at Prisen paa Marts 28.

de paa Universitetets Forlag udkommende Almanakker og Kalendere fra den

Tid, den nye Kegningsenhed i Henhold til Møntloven af 23. Maj 1873 ind-

føres, maa fastsættes for hvert Exemplar saaledes: a) for den almindelige

danske Almanak uhæftet 15 0. (hæftet 1G O.) ; b) for den islandske Over-

sættelse af samme uhæftet 10 O. (hæftet 11 Q.); c) for den store Kontor-

kalender 15 Q. ; d) for den lille Kontorkalender (Huskalenderen) 8 Q.
;

e) for Skrive- og Rejsekalenderen, saaledes som den er foreslaaet udvidet,

uindbundet 1 Kr. Af samtlige disse Almanaker og Kalendere erholder enhver

ved Parti-Indkjob af mindst 50 Expl. ligesom hidtil 20 pCt. Rabat.

2) at Afgiften for de med Universitetets Tilladelse af private udgivne Al-

manakker og Kalendere bestemmes fra samme Tid pr. Exemplar saaledes:

a) naar hele den almindelige danske Almanak med Markedsfortpgnelse m. v.

optages, 12V2 0.; b. naar der kun optages, hvad der indeholdes i den af

Universitetet udgivne Huskalender, Sø.; c. for Dagfortegnelser med Angivelse

af Helligdagene 4 Q. Udgiverne tilstaas ligesom hidtil den sædvanlige

Rabat 20%; 3) at Udgivelsen af den paa Universitetets Forlag hidtil ud-

komne Skrivekalender eller daglig Lommebog Ophører. *)

(Univ. Arkiv.)

Ooncl. cons. om, at der aarlig skal tilskrives den Professor, hvem April 1.

det tilfalder at affatte Programmet ved Reformationsfesten, at Programmet

ikke maa overstige 64 Sider eller indeholde Tegninger, Kort eller desl. uden

Konsistoriums særlige Samtykke, samt at det maa paases, at der ikke ind-

træffer betydelige Udgifter til Korrekturgodtgjørelse. Det er derhos vedtaget,

at samme Begrænsninger skulle være anvendelige paa Programmet til Festen

i Anledning af Kongens Fødselsdag.**)
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved det bifaldes: April 10.

at det overdrages til Konsistorium at drage Omsorg for Udgivelsen

af aarlige Meddolelser angaaende Universitetet, Kommunitetet og den poly-

if'kniske Læreanstalt efter samme Plan som de af Konferensraad Linde ud-

givne Meddelelser for de nævnte og flere andre Stiftelser, og saaledes, at

•) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 365—70.
**) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 74.

59*



1874. 468

April 10. disse Meddelelser tage deres Begyndelse med det akademiske Aar 1871—72,
at der til Iværksættelsen af dette Foretagende tilstaas Understøttelse af de

nævnte 3 Stiftelser derved, at disse, hver for l
/s, afholde Udgifterne ved Tryk-

ning m. v. samt udrede et Belob af indtil 300 Rdl. som Honorar for Ar-
bejdet ved hvert Aarshæfte, alt med Fradrag af, hvad der indkommer ved

Salg af Beretningerne, samt at Konsistorium bemyndiges til i de 2 første

Finansaar at lade udgaa Dobbelthæfter, hvert omfattende 2 akademiske Aar,

med en i Forhold forøget pekuniær Understøttelse.*)

(Univ. Arkiv.)

April 14. Concl. fac. med. om, 1) at den kirurgiske Prosektorpost skal bibe-

holdes i sit tidligere Omfang, saaledes at denne Assistent bliver til Assi-

stance for Docenten i Operationslære ved Operationer og ved Instrument-

samlingen og for Professoren i Anatomi med Præparationer i Dissektions-

tiden, samt 2) at denne Post bliver besat for 1 Aar ad Gangen med mulig

Forlængelse, dog saaledes at den skal opslaas vakant mindst hver andet

Aar. **)

(Lægev. Fak. Arkiv.)

April 17. Underv. Min. Skr. til Konsistorium — i Anledning af en Ind-

stilling fra Museumsraadet for Universitetets zoologiske Museum om, til

Museets Bedste at anvende et Overskud paa c. 60 Rdl. af den til Brændsel,

Belysning og Rengjøring normerede Sum for Finansaaret 1873—74 — hvorved

meddeles, at en Overførelse af, hvad der er besparet paa en Konto til An-
vendelse under andre Konti ikke kan tilstedes, med mindre der ved selve

Budgettet dertil haves udtrykkelig Bemyndigelse, men at alt, hvad der i

Løbet af et Finansaar ikke er kommet til Anvendelse paa de enkelte Konti,

vil være at opføre som besparede. Ministeriet tilføjer, at det ikke anser det

for rigtigt for Fremtiden, at søge udvirket nogen Forandring i denne

Regel. ***)

(Univ. Arkiv.)

Maj 10. Kgl. Resol. ang. Rang for forskjellige Embeder og Bestillinger.

2. Kl. Nr. 5: Rektor ved Kjøbenhavns Universitet; 3. Kl. Nr. 3: Pro-

fessorer ved Universitetet, som tillige ere Medlemmer af Konsistoriet; 3. Kl.

Nr. 9: Professorer i de ved Universitetet normerede Lærerposter; 4. Kl. Nr. 3:

normerede Lektorer og Docenter ved Universitetet; 4. Kl. Nr. 4: Bibliothe-

karen ved Universitetsbibliotheket, Kvæstor ved Universitetet; 5. Kl. Nr. 4:

Inspektorerne ved Universitetets zoologiske Museum.
(Min. Tid. A.)

Maj 22. Bekj. (Resol. 16. Maj) om Indretningen af en Tillægsexamen i dobbelt

Retning for dem, der uden at have underkastet sig Afgangsexamen ved de

lærde Skoler ville indskrives som akademiske Borgere ved Kjøbenhavns Uni-

versitet: ****)

*) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 1-2.

**) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 70.

***) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 131.

****) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 20-26.
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1. Adgang til ved en Tillægscxamen al erhverve akademisk Borgerret Maj 22.

ved Kjøbenhavns Universitet, uden at have underkastet sig Afgangsexamen

ved de lærde Skoler, have, ligesom hidtil, folgende: a) De, der have under-

kastet sig den almindelige Forberedelses Kxamen ved Universitetet eller Af-

gangsexamen for Realdisciple — begge af den højere Grad — med et saadant

Udfald, at Karakterernes Gjennemsnit er mindst G, og derefter tillige enten

Adgangsexamen i Mathematik til den polytekniske Læreanstalt eller Land-

inspektørexamen eller Skovbrugsexamen ved den kongelige Veterinær- og

Landboliojskole, de to sidst nævnte Examina med et saadant Udfald, at

Karakterernes Gjennemsnitsværdi er mindst 5; b) polytekniske Kandidater

med 1ste og 2den Karakter, uden Hensyn til, med hvilket Udfald de tidligere

have bestaaet den almindelige Forberedelses Examen; c) Lieutenanter, der

have bestaaet Afgangsexamen for Officerskolens næst yngste Klasse; d) de,

der have bestaaet Overgangsprøven fra yngste til ældste Klasse ved Søoffi-

cersskolen; e) de, der enten have bestaaet 4de Klasses Hovedexamen for

studerende Disciple i en lærd Skole, jfr. Lov 1. April 1871, med et saadant

Udfald, at Karakterernes Gjennemsnit er mindst G, eller Skolelærerexamen

med Karakteren »Meget duelig«, og derefter den i kgl. Resol. 21. Sept. 1872,

bekj. 26. s. M.
;

under Post 3 bestemte Prøve i 2 nyere Sprog med mindst

1 »Meget godt« og 1 »Godt«, naar de derhos have bestaaet Adgangsexamen

i Mathematik til den polytekniske Læreanstalt eller en af de andre oven for

under a. nævnte Examina. 2. De, der høre til de nævnte Klasser, skulle,

naar de ville erhverve akademisk Borgerret i sproglig-historisk Retning,

underkaste sig en Prøve i dansk Stil, Latin, Græsk, Historie og Fransk af

samme Omfang og Art, som for Afgangsexamen ved de lærde Skoler i

sproglig-historisk Retning er fastsat ved Adg. 5. Avg. 1871 angaaende Under-

visningen i de lærde Skoler § 5 (med Hensyn til Pensa efter § 4 b. 1. og 2.

og § 5 b. 1. og 2., som for Privatister bestemt), dog at der i Moderamaalet

kun skrives en Udarbejdelse over en frit valgt Opgave. Der gives for Prøven

3 Karakterer i Latin, der hver regnes enkelt, og en i Dansk, Græsk, Historie

og Fransk, der fordobles, og til at bestaa fordres Værdien af 11 »Godt« o:

55 Points. 3. De, der under samme Forudsætninger ville erhverve

Borgerret i mathematisk-naturvidenskabelig Retning, skulle under-

kaste sig en Prøve i dansk Stil, Historie og Fransk af samme Omfang og

Art, som ved Adg. 5. Avg. 1871 § 5 er foreskrevet, dog at der i Moders-

maalet kun skrives en Udarbejdelse over en frit valgt Opgave, samt en Prøve

i Latin i det Omfang og i den Form, som er foreskrevet for 4de Klasses

Hovedexamen ved den nævnte Anordnings § 3 Nr. 4 sammenholdt med § 2

Nr. 3, og derhos, for saa vidt de ikke ere polytekniske Kandidater, en Prøve

i Naturlære efter Anordningens § 5 c. 2. sammenholdt med § 4 c. 2. Der

gives en Karakter i hvert Fag, hvoraf den i Latin fordobles, saa at der

fremkommer. G (for polytekniske Kandidater 5) Karakterer. Til at bestaa

fordres Værdien af G »Godt« c. 30 Points, for polytekniske Kandidater Vær-
dien af 5 »Godt« 0: 25 Points. For dem, der have underkastet sig 4de

Klasses Hovedexamen for studerende Disciple, bortfalder Prøven i Latin,

naar de for dette Fag have erholdt mindst »mg -^-« ved Skolens Examen.
1 modsat Fald have de at underkaste sig samme Prøve i Latin som de øvrige.
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Maj 22. Til at bcstaa kræves der, naar Latin bortfalder, Værdien af 4 »Godt« (20

Points). 4. Proven afholdes ved Universitetet af en dertil dannet Komite

af Medlemmer af det filosofiske og det mathemafisk- naturvidenskabelige

Fakultet. Bedommelsen af de skriftlige Examensarbejder sker af 2 af Komi-

teens Medlemmer. Ved den mundtlige Prøve er foruden Examinator et andet

Medlem af Komiteen tilstede som Censor. 5. De, som ville underkaste

sig Proven, have inden hvert Aars 1. Maj skriftlig at anmelde dette, under

Vedlæggelse af de fornødne Bevisligheder for Tilstedeværelsen af de oven-

meldte Betingelser for at stedes til Proven, for Formanden for Examens-

komiteen. 6. Ved Indtegningen til Prøven erlægges i Examensgebyr af

hver Examinand 14 Kroner. 7. Med Hensyn til den almindelige filoso-

fiske Prøve og andre Forberedelses Examina for visse Fag ved Universitetet

gjælde samme Forskrifter for dem, der ved denne Prøve have vundet akade-

misk Borgerret, som for andre studerende. 8. Tillægsexamen i den her

fastsatte Form afholdes første Gang i den for Universitetet foreskrevne

Examenstid ved Udgangen af det akademiske Semester, der tager sin Begyn-

delse den 1. Febr. 1875. 9. Fra samme Tid bortfalde de i de kgl. Resol.

2. April 1869, bekj. samme Dag, og 1. Okt. s. A., bekj. 6. s. M., indeholdte

Bestemmelser om en Tillægsexamen for Erhvervelse af den akademiske

Borgerret.
(Univ. Arkiv, Aftryk.)

Juni 4. Underv. Min Skr. til Kvæstor om, at Ministeriet anser det for

overflødigt at tegne Assurance paa Drivhusene i den nye botaniske

Have. *)

(Kvæsturens Arkiv.)

Juni 6. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes de i den ind-

sendte Betænkning fremsatte Forslag angaaende Ordningen af Tjenestefor-

holdene og Lønningerne for de Betjente, der ere ansatte ved det kirurgiske

Akademi, saaledes at der aarlig tillægges Pedellen ved det kirurgiske Akademi

og den fysiologiske Anstalt i Lønning 380 Rdl., af den midlertidige For-

højelse 20 Kdl., Medhjælperen ved den fysiologiske Anstalt i Lønning 440

Rdl., Tillæg 10 Rdl., Anatomitjeneren Lønning som hidtil 235 Rdl., Tillæg

65 Rdl., og det lægevidenskabelige Fakultets Bud Lønning 55 Rdl., Tillæg

5 Rdl.**)
(Univ. Arkiv.)

Juni 20. Instrux for Pedellen ved det kirurgiske Akademi og den fysiologiske

Anstalt (i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 6. s. M.)**)

1. Som fungerende Pedel skal han bebo den ham i Akademiets Byg-

ninger anviste Lejlighed og maa ikke indtage nogen logerende hos sig uden

Fakultetets Tilladelse. Det er ham forbudt at holde Hunde. 2. Han

sørger for, at de paagjældende Lokaler ere i Orden og forsynede med de

*) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 378.

**) Univ f Aarb. f. 1873-75 S. 460-63.
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fornødne Rekvisiter til Afholdelsen af Forelæsninger, Øvelser, Examina o. s. v., Juni 20.

baade i Hovedbygningen og den fysiologiske Anstalt, og yder i øvrigt al for-

nøden Medhjælp, saasoin ved Ind- og Udbæring af Præparater o. desl. Naar

som helst det kræves, maa han derfor van-e tilstede baade ved Begyndelsen

Og Slutningen af enhver Forelæsning. Efter og mellem Forelæsninger og

Øvelser sorger han for Lokalernes Udluftning. I alle Samlingerne yder han

fornoden Medhjæp ved Vedligeholdelsen af Ordenen og det almindelige Tilsyn.

;>. a) Han besørger Renholdelsen (herunder Vinduesvask) af Avditorierne,

Samlingslokalerne, Prosektorernes Dissektionsstuer, Forsamlingsværelset, Trap-

perne og Gangene i Hovedbygningen, samt af alle Lokaler i Anatomibyg-

ningen, Dissektionsstuen undtaget. Særlig bør Trapper og Gulve til og i de

daglig brugte Lokaler ofte nok fejes og vaskes, for altid at være i tilbørlig

Renlighedstilstand. Ved større Rengjøringer af Samlingslokalerne, som kræve

Hjælp af Vaskerkoner eller andre, indgiver han herover særlig Regning til de

paagjældende Regnskabsførere; men den daglige Rengjønng besørger han paa

egen Bekostning. Han tillægger selv de fornødne Rengjøringsrekvisiter.

b) I den fysiologiske Anstalt har han Opsyn med Lokalernes Rengjøring, dog

med Undtagelse af de til Opstaldning af Dyrene benyttede Rum, og indgiver

til Bestyreren specificeret Regning over Udgifterne derved. c) Han holder

Gaarden med de deri værende offentlige Latriner, Gaden, Rendestenen i

Gaarden og ud til Gaden foran Bygningen rene, og bekoster selv de dertil

fornødne Rekvisiter. Han besørger daglig Udpumpning af Sumpen. 4. Han

besørger Tænding af Gasblus (Lamper eller Lys) i Avditorierne, paa Trappe-

gangene og i de øvrige offentlige Lokaler samt Indfyring i Kakkelovnene i

de Lokaler, som skulle opvarmes til offentlig Brug. Ligeledes besørger han

Slukning af Ild og Lys til behørig Tid. 5. Han besørger det fornødne

med Hensyn til Overbringelsen af Lig fra Hospitaler og Fængsler, baade til

Professorernes Forelæsninger og øvelser, til Examina og til Brug for de stu-

derende; han modtager Ligene, besørger dem rengjorte — for Lig, der over-

bringes for de studerendes Regning, dog mod den bestemte Godtgjørelse af

disse af 1 Krone for hvert — og siden, efter Tilsigelse, atter bortbragte.

Han besørger Modtagelsen af de til Brug ved Forelæsninger, til Samlingerne

o. s. v. fra Hospitaler eller andetsteds tilsendte Præparater m. v. G. Han
modtager i Forvaring Lagener og Linnedstykker til Tildækning af Lig og

Præparater, samt Haandklæder o. desl. Vask af Haandklæder, Lagener o. s. v.

til Professorernes Arbejdsværelser og til de daglige Forelæsninger besørger

han uden nogen Godtgjørelse. For saa vidt visse øvelser for de studerende

— saasom Operationsøvelser, anatomiske Demonstrationer, Laboratorieøvelser

o. desl. — medfører et større Forbrug, besørger han Vasken mod Indgivelse

af specificeret Regning til de paagjældende Regnskabsførere, efter disses

nærmere Bestemmelser. 7. De ham i Forvaring givne Inventariesorter

indfører han i en dertil bestemt Bog, hvor det forbrugte afskrives og det nye,

hvorfor han giver Kvittering, tilskrives. 8. Alle de Døre, hvortil Nøgle

ei ham betroet, besørger han paa behørig Tid lukkede, især Indgangene til

Avditorierne, der altid bør være lukkede, naar ingen Forelæsning holdes.

9. Bygningens Gadedør og Port besørger han oplukkede betids om Mor-

genen og tillukkede om Afteueu til den Tid, den tilsynhavende Professor
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Juni 20. maatte bestemme. Han besørger Aabning af Porten til Gjennemkjørsel o.

desl. 10. Han har stadigt Tilsyn med Bygningerne, saa vel indvendig

som udvendig, fremfor alt med Ildstederne og Vinduerne, og naar han sporer

nogen Brøstfældighed, anmelder han det strax for Bygningsinspektøren. Ved

Regnskyl og Snefog bør han tilse Loftsrummene og sørge for deres Rydde-

ligholdelse. Han maa omhyggelig vaage over, at Brandredskaberne altid ere

i fuldkommen Orden. 11. Han maa ingen Nat være borte fra Bygningen

uden særlig Tilladelse af den tilsynhavende Professor, hos hvem han i saa

Fald har at afgive de ham betroede Nøgler. 12. Hvis der af rette ved-

kommende paalægges ham andre Tjenesteforretninger, bør han uvægerlig

efterkomme Paalæget, for saa vidt det angaar saadanne Forretninger, der ere

naturlige Følger af hans Stilling, uden Hensyn til, at de ikke udtrykkelig

ere nævnte i denne Instrux. For saa vidt det paalægges ham at besørge

Indkjøb af Gjenstande til Brug ved den daglige Tjeneste, til Forelæsninger

og øvelser eller Samlinger, maa han føre nøjagtigt Regnskab for hver enkelt

af de Regnskabsførere, til hvem han vil have at indgive sine Regninger.

(Ministeriets Arkiv.)

Juli 3. Theol. Fak. Skr. , ved hvilken Bibliotheksassistent, cand. theol.

V. Fausboll beskikkes til Notarius ved Fakultetet, saaledes at han vil have at

overtage dette Embede med de samme Indtægter, i samme Udstrækning og

i det hele paa samme Vilkaar som Formanden, efter den senere med denne

trufne Aftale. Det bemærkes herved, at i Følge denne Fakultetet antager

en egen Protokolfører, der fører Protokollen til mundtlig theologisk Examen,

mod derfor at oppebære for hver Examinand en Godtgjorelse, som udredes

af Examenskontoen *).

(Theol. Fak. Arkiv.)

Juli 8. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at den i Regi. for Kommunitetssti-

pendiet og Regensbeneficiet af 11. Febr. 1848 § 10 indeholdte Bestemmelse

om Anvendelsen af et Beløb af indtil 200 Rdl. aarlig til syge Regensalum-

ners Kur og Pleje paa Hospitalet for Fremtiden forandres derhen, at Be-

løbet ogsaa kan benyttes i samme øjemed uden for de egentlige Hospi-

taler **).

(Univ. Arkiv.)

Juli 14. Regler for Adgangen til Universitetets nye botaniske Have, bifaldte

af Konsistorium ***).

1. Den botaniske Have er aaben for Publikum hver Dag fra Kl. 1

Eftm. til Solnedgang. (Indgangen er fra Hjørnet af Gothersgade og Vold-

gade.) Anm. Barnepiger med spæde Børn tilstedes ikke Adgang til Haven,

større Børn kun, naar de ere i Følge med Voxne. 2. De, der ønske at

besøge Haven paa andre Tider end oven nævnte, kunne erholde Adgangskort,

*) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 459.

**) Univ. Aarb. f. 1873—75 S. 151—52.

***) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 127—28. Til Fastsættelsen af Vederlaget for Adgangs-

kort er Ministeriets Samtykke givet i Skrivelse af 11. Juli 1874.
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lydonde paa Navn og gjældende for bele Dagen, for 8 Kroner aarlig. Disse Juli 14.

Adgangskort, som udstedes af Havens Bestyrelse, kunne bestilles hos Port-

neren. Kort for Familier af indtil 4 Personer kunne erholdes for i alt 1G

Kroner aarlig. 3. Adgangen til Kvarteret for Lægeplanter er aaben for

dem, der studere Botanik og ere forsynede med Adgangskort, daglig fra

Kl. 8 Form. til Solnedgang. Adgangskortene til denne Del af Haven ud-

leveres gratis af Bibliothekaren ved den botaniske Have. 4. Regler for

Skolers Adgang til Haven faas hos Gartneren. 5. Palmehuset og de til-

stedende Væxthuse kunne besoges fra 1. April til 31. Okt. hver Dag fra

Kl. 3—G Eftm. De ovrige Væxthuse, hvortil Adgang kan tilstedes, ere til-

gængelige hver Sondag fra Kl. 3—6 Eft. og hver Onsdag og Fredag fra

Kl. 2—4 Eftm. 6. Det er de besogende forbudt at afplukke Grene,

Blomster eller Frugter ligesom ogsaa at optage de ved Planterne anbragte

Navnepæle. 7. Børnevogne, Kurve, Poser eller desl. maa ikke medtages

i Haven, men saadanne Gjenstande maa afleveres hos Portneren. 8. Hunde

maa ikke medbringes i Haven. 9. Dersom nogen træffes i at overtræde

de i §§ 6—8 nævnte Ordensbestemmelser, er det paalagt Opsynsbetj enten at

tilrettevise vedkommende, eller i fornodent Fald at udvise dem af Haven.

Er Overtrædelsen af den Beskaffenhed, at den medfører Straf efter Loven,

maa den paagjældende vente at blive draget til Ansvar. 10. Havens

Lukning tilkjendegives ved Ringning. (Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at den hidtil Juli 29.

saakaldte 2den Underbibliothekar ved Universitetsbibliotheket J. Hannover

ansættes i den ved Underbibliothekar Gundorphs Død ledig blevne Plads

med den derfor ved Lov af 25. Marts 1871 § 1 fastsatte Begyndelseslonning

af 1200 Rdl. aarlig *).

(Univ. Arkiv.)

Ooncl. cons. om eventuel Afstaaelse af den ved Professorboligen ved Avg. 27.

Kommunitetsbygningen endnu for Haanden værende Rest af Haven, appro-

beret af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet under 18. Sept. s. A.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved approberes det af Sept. 18.

dette under 27. Avg. vedtagne Conclusum, at det af Hensyn til den Mulig-

hed, at nye Byggeforetagender ved Universitetet i Fremtiden maatte gjore

Afstaaelsen af den ved Professorgaarden ved Kommunitetsbygningen endnu
for Haanden værende Rest af Haven nødvendig, er gjort Prof. C. E. Schar-

ling, der har opteret bemeldte Bolig, til Pligt uden Erstatning at afstaa

Haven ved samme, naar det af den nævnte Grund maatte udkræves i Uni-

versitetets Interesse **) (Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvori udtales — foranlediget sept. 28.

ved en af dette ved Fremsendelsen af Beretningen om Universitetets og

*) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 459.

**; Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 175.

Normer f. Univ. 11. GO
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Sept. 28. Kommunitetets Virksomhed i det akademiske Aar 1872—73 fremsat Be-

mærkning om, at Indsendelsen af samme antages overflødig, naar de trykte

Aarsberetninger udgaa — at Ministeriet indtil videre maa ønske at mod-
tage en lignende kort aarlig Beretning til Optagelse i Anmærkningerne til

Finanslovforslaget for det kommende Finansaar.
(Univ. Arkiv.)

Nov. 18. Bestemmelser for den daglige Orden i Regensens Læseindretning

og for Udlaanet af Bøger fra samme.

I Stedet for disse træde de under 14. Okt. 1881 approberede Be-

stemmelser.

Nov. 23. Underv. Min. Skr. til Kommissionen for Tillægsexamen , hvorved

det tillades N. N. — der havde absolveret Adgangsexamen til Søofficer-

skolen (med Udmærkelse) og Adgangsexamen til den polytekniske Lære-

anstalt — at indstille sig til Tillægsexamen efter Bekj. 22. Maj 1874 i

mathematisk-naturvidenskabelig Retning, dog saaledes, at han tillige under-

kaster sig en Prøve i Naturhistorie, og at han for at bestaa erholder Værdien

af 7 Godt o: 35 Points*).
(Ministeriets Arkiv.)

Dec. 11. Underv. Min. Skr. til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet,

hvorved det tillades konstitueret Fuldmægtig under Præsidentskabet for St.

Croix N. N. — der i lang Tid havde beklædt betroede Stillinger i det

offentliges Tjeneste — at indstille sig til den juridiske Examen for ustuderede

uden i Forvejen at have bestaaet den almindelige Forberedelses Examen af

lavere Grad **).

(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

Dec. 16. Kons. Skr. til Kvæstor, hvorved forskjellige Afgifter til Universitetet,

som oppebæres ved Pedellerne, efter den nye Møntfod fastsættes saaledes***):

1. For den særskilte Prøve i Hebraisk erlægges den fastsatte Afgift for

hver Examinand 1 Rd. 64 Sk. med 3 Kr. 33-0., hvoraf der tilkommer Universitetet

2 Kr., og Resten deles lige mellem Pedellerne. For saa vidt det disse til-

faldende Beløb ikke kan deles til en gangbar Mønt, tillægges der 1ste Pedel

1 Q. mere end 2den Pedel. 2. Af det for Testimonia publica fastsatte

Gebyr 24 Kr. tilfalder der 1ste Pedel 4 Kr. 67 0. og 2den Pedel 2 Kr.

83 -O. 3. For Afbenyttelse af et Avditorium erlægges for Opvarmning

pr. Time 20 -O., for Belysning 50 -O. 4. For en Blanket til Testimonium

paupertatis erlægges 5 Q. og for en Forelæsningskatalog 10 Q.

(Univ. Arkiv.)

Dec. 16. Kons. Skr. til Eforus for Borcks Kollegium, hvorved, i Anledning

af en Forespørgsel fra en Alumnus paa Kollegiet, om en Ansættelse som

ordineret Kateket i Kjøbenhavn vilde hindre ham i fremdeles at nyde den

*) Univ. Aarb. f. 1875—76 S. 38.

**) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 71.

***) Univ. Aarb. f. 1873—75 S. 370.
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ham tillagte Fribolig paa Kollegiet , tilkjendegives, at en saadan Ansættelse Dcc. 16.

ikke i og for sig vil medføre Ophoret af Friboligen *).

(Univ. Arkiv.)

1875.

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, ved hvilken der meddeles cand. Jan. 20.

phil. Mortensen Steen midlertidig Tilladelse til i Lobet af et Aar at holde

Forelæsninger ved Universitetet **).

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet — i Febr. 12.

Anledning af en Forespørgsel fra Grevinge Sogneraad, om det for Tiden ledige

Skolelærerembede i Grevinge kan besættes af Konsistorium som kaldsberet-

tiget til samme, uden at Sogneraadet har gjort Indstilling derom i Overens-

stemmelse med L. 8. Marts 1856 § 9 — i hvilken Konsistorium henholder

sig til sin Skrivelse til Ministeriet af 13. Febr. 1858 og den med samme

fulgte Betænkning af Konsistoriums juridiske Medlemmer saa vel som

Landsover- samt Hof- og Stadsrettens Dom af 11. Juni 1860***).
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet hvorved bi- Marts 13.

faldes, at den til »særegne Udgifter ved det lægevidenskabelige Fakultet« for

Finansaaret 1874—75 bevilgede Sum af 50 Edl. anvendes som Bidrag til

Anskaffelsen af Instrumenter til Brug ved den obstetriciske Undervisning i

den kgl. Fødselsstiftelse ****).

(Lægev. Fak. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved det tillades ordineret Missionær J. A. Pedersen Maj 14.

at immatrikuleres ved Universitetet, naar han forinden bestaar en Prøve, der

svarer til Tillægsexamen efter Bekj. 22. Maj 1874 i sproglig-historisk Ret-

ning, ved hvilken det end videre tillades ham at blive prøvet i Engelsk i

Stedet for i Fransk *****).

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol. , hvorved Docent ved det kgl. Akademi for de skjønne Juni 9.

Kunster, cand. mag. Jul. Lange ansættes som extraordinær Docent ved Uni-

versitetet i Kunsthistorie med en aarlig Gage af 1200 Kr. fra 1. April s. A.

at regne og saaledes, at han indtræder som Medlem af det filosofiske Fa-

kultet t). (Univ. Arkiv.)

Anordning ang. Kvinders Adgang til at erhverve akademisk Borgerret Juni 25.

ved Kjøbenhavns Universitet ff).

*) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 147.

•*J Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 173. Tilladelsen er ved UMskr. 3. Dec. 1875 udstrakt

til fremdeles at være gjældende for et Tidsrum af 5 Aar.

—*) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 465.

****) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 70-71.
*****) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 26-27.

f) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 160-62.

vi-) Univ. Aarb. f. 1873-75 S. 3-19.

60*
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juni 25. § 1. Det tillades Kvinder at erhverve akademisk Borgerret ved Kjø-

benhavns Universitet. § 2. De Kvinder, der ønske at indskrives ved

Universitetet, have, ligesom de mandlige studerende, der ere forberedte ved

Privatundervisning, i Overensstemmelse med de gjældende Forskrifter at

underkaste sig Afgangsexamen for studerende enten ved en offentlig lærd

Skole eller ved en Privatskole, der har Tilladelse til at afholde Afgangs-

examen. § 3. De ved Universitetet indskrevne kvindelige studerende have

samme Adgang, som de øvrige studerende, til Studiet af de af dem valgte

Fag og til at indstille sig til de ved Universitetet anordnede almindelige

Prøver og akademiske Grader, naar de i enhver Henseende opfylde de samme
Fordringer, som stilles til de mandlige studerende, saa vel med Hensyn til

de forudgaaende Prøver og det forberedende Studium, som til selve de af-

sluttende Fakultetsprøver og Disputatser. Dog skulle kvindelige theologiske

studerende ikke have Adgang til at indstille sig til theologisk Embedsexamen

eller til at erhverve akademiske Grader ved det theologiske Fakultet; men
deres Studier afsluttes ved en særlig Religionsprøve, hvis Indhold og Be-

skaffenhed fastsættes af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Kvindelige theologiske studerende skulle ikke have den Adgang til at bestige

Prædikestolen, som ved Lovgivningen er tillagt mandlige theologiske stu-

derende. Ved de afsluttende Fakultetsprøver eller akademiske Grader skal

der ikke være erhvervet nogen Adkomst for Kvinder til offentlig Embeds-

ansættelse. § 4. Ved Erhvervelsen af akademisk Borgerret opnaa kvinde-

lige studerende ikke nogen Adgang til de hidtilværende akademiske Beneficier

og Understøttelser.
(Univ. Arkiv.)

Juli 7. Taxt for Universitetets Trykningsarbejder, vedtaget af Konsistorium*).

Nr. 1 , 2 og 3 (Karaktersedler for den statsvidenskabelige Examen,

den fuldstændige juridiske Examen og juridisk Examen for ustuderede) Sætning

og Trykning for 100—300 Expl. 9 Kr. 40 øre, Oplag: 200 og 500 Expl.,

Trykning af hvert følgende 100 Expl. 1 Kr.', Papir til 100 Expl. 4 Kr. 12 Øre.

Nr. 4, 5, 6, 7, 8 (Bekjendtgjørelse om Afholdelse af theologisk Em-
bedsexamen, af juridisk Examen for slesvigske juridiske Kandidater, juridisk

Embedsexamen, juridisk Examen for ustuderede og statsvidenskabelig Examen)

Sætning og Trykning for 100—300 Expl. 4 Kr. 70 øre, Oplag: 100 Expl.

Trykning af hvert følgende 100 Expl. 50 øre, Papir til 100 Expl. 1 Kr.

75 øre.

Nr. 9, 10 (Karaktersedler for den udvidede Forberedelses Examen og

Forberedelses Examen af lavere Grad) Sætning og Trykning for 100—300

Expl. 4 Kr., Oplag: 200 og 500 Expl., hvert følgende 100 Expl. 50 øre,

Papir til 100 Expl. 1 Kr. 40 øre.

Nr. 11 (Karaktersedler for Adgangsexamen) Sætning og Trykning for

100—300 Expl. 4 Kr., Oplag: 200 Expl., hvert følgende 100 Expl. 50 øre,

Papir til hvert 100 Expl. 1 Kr. 14 øre.

*) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 204-9.
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Nr. 12, 13, 14, 15 (Anmeldelse til Lektionskatalog, Anmeldelse til Juli 7.

Dekanus om Forelæsninger, Karaktersedler til filosofisk Prøve og til For-

beredelses Examen for Lægestuderende) Sætning og Trykning for 100—300

Expl. 4 Kr., Oplag: 200, 300, 500 og 300 Expl., hvert følgende 100 Expl.

50 Ore, Papir til 100 Expl. 78 Ore.

Nr. 16 (Bekjendtgj oreise om Gebyr for juridisk Examen for ustuderede)

Sætning og Trykning for 100—300 Expl. 4 Kr., Oplag: 100 Expl., hvert

følgende 100 Expl. 50 Ore, Papir til 100 Expl. 88 -Ore.

Nr. 17 (Testimonium publicum) Sætning og Trykning for 100—300

Expl. 16 Kr., Oplag: 500 Expl., hvert følgende 100 Expl. 1 Kr., Papir til

hvert 100 Expl. 3 Kr. 70 øre.

Nr. 18 (Karakterbevis for filologisk Examen) Sætning og Trykning for

100—300 Expl. 12 Kr., Oplag: 100 Kxpl., hvert følgende 100 Expl. 1 Kr.,

Papir til hvert 100 Expl. 4 Kr. 12 -Ore.

Nr. 19 (Bevis for Deltagelse i obstetricisk Klinik efter Embedsexamen)

Sætning og Trykning for 100—300 Expl. 4 Kr. 70 -Ore, Oplag: 500 Expl.,

hvert følgende 100 Expl. 50 øre, Papir til hvert 100 Expl. 4 Kr. 12 -Ore.

Nr. 20 (Karakterbevis for theologisk Examen) Sætning og Trykning

af 100—300 Expl. 4 Kr. 70 -Øre, Oplag: 300 Expl, hvert følgende 100

Expl. 50 øre, Papir til hvert 100 Expl. 1 Kr. 19 øre.

Nr. 21 (Flidsattest) Sætning og Trykning af 100—300 Expl. 10 Kr.

70 øre, Oplag: 1000 Expl., hvert følgende 100 Expl. 1 Kr., Papir til hvert

100 Expl. 2 Kr. 75 øre.

Nr. 22 (Bekjendtgjørelse om Afholdelse af Adgangsexamen) Sætning

og Trykning af 100—300 Expl. 7 Kr., Oplag: 100 Expl., hvert følgende 100

Expl. 50 øre, Papir til hvert 100 Expl. 1 Kr. 75 øre.

Nr. 23 (Indberetning om holdte Forelæsninger) Sætning og Trykning

af 100—300 ExpL 6 Kr., Oplag: 500 Expl., hvert følgende 100 Expl. 50

øre, Papir til hvert 100 Expl. 1 Kr. 53 øre.

Nr. 24 (Testimonium paupertatis) Sætning og Trykning af 100—300

Expl. 8 Kr. 60 øre, Oplag: 1000 Expl., hvert følgende 100 Expl. 50 Øre,

Papir til hvert 100 Expl. 2 Kr. 79 øre.

Nr. 25 (Bevis for tilendebragt lægevidenskabelig Embedsexamen) Sæt-

ning og Trykning af 100—300 ExpL 8 Kr., Oplag: 500 ExpL, hvert følgende

100 Expl. 50 øre, Papir til 100 Expl. 4 Kr. 23 øre.

Xr. 26 (akademisk Borgerbrev) Sætning og Trykning af 100—300

ExpL 6 Kr., Oplag: 1000 ExpL, hvert følgende 100 Expl. 50 Øre, Papir

til hvert 100 ExpL 1 Kr. 86 øre.

Xr. 27, 28 (Lektionskataloger) Sætning og Trykning af 100—300
Expl. 25 Kr., Oplag: 2000 Expl. aarlig, hvert følgende 100 Expl. 50 øre,

Papir til 100 Expl. 1 Kr. 78 øre

Nr. 29 (Fortegnelse over dem, der have taget filosofisk Examen) Sæt-

ning og Trykning af 100—300 ExpL 34 Kr. 24 øre, Oplag: 150 ExpL
aarlig, hvert følgende 100 ExpL 50 Ore, Papir til 100 Expl. 1 Kr. 45 øre.

Nr. 30 (Programmer) Sætning og Trykning af 100—300 Expl. af 1

Ark 4to for et Bogstavantal af 17,500 paa 8 Sider 16 Kr., Oplag: 720

Expl. (Normalpris for ensartet Skrift). Noter, forskjellige Skriftarter og
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Juli 7. fremmede Sprog, især græsk og orientalsk, forhojer Prisen noget. Mathe-

matiske Programmer efter særlig Akkord. Et større Antal Bogstaver giver

en tilsvarende Forhøjelse; hvert følgende 100 Expl. 50 Øre, Papir til 100

Expl. 1 Kr. 70 øre.

Nr. 31 (Frøkataloger for botanisk Have) Sætning og Trykning af

100—300 Expl. pr. Ark 8vo 35 Kr., hvert følgende 100 Expl. 50 Ore,

Papir til 100 Expl. 2 Kr. 90 øre.

Nr. 32 (Doktordiplom) Sætning og Trykning af 100—300 Expl. 11

Kr., Papir til 100 Expl. 11 Kr. 37 øre.

Kantater forholdsvis til Programmerne.

Professorernes Fritryk: Et Ark i Postilformat, 8vo, med 35 Linier paa

Siden, sat med skudt corpus antiqua, indeholdende c. 35,000 Bogstaver paa

Arket, Sætning og Trykning i et Oplag af fra 100—300 Expl. 22 Kr., hvert

følgende 100 Expl. 50 øre. Et Ark samme Format, med 42 Linier paa

Siden, sat med skudt petit antiqua, indeholdende c. 47,500 Bogstaver pr.

Ark, Sætning og Trykning i et Oplag fra 100—300 Expl. 28 Kr., hvert

følgende 100 Expl. 50 øre. For saa vidt der forekommer spærret Sats

forskjellige Skriftarter, fremmede Sprog, tabellarisk og mathematisk Sats,

orientalske Skrifter, betales dette særskilt.

Universitetets Aarbøger, Sætning og Trykning for et Ark 4to i et Op-

lag fra 100—300 Expl. 35 Kr., hvert følgende 100 Expl. 50 øre, Papir til

hvert 100 Expl. 1 Kr. 35 øre.

Naar Manuskriptet er utydeligt, eller der foretages Rettelser i Korrek-

turen, som ej hidrøre fra Sætterens Fejl, betales dette særskilt.

(Univ. Arkiv.)

Juli 19. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bevilges, at den Uni-

versitetsportneren ved Underv. Min. Skr. 19. Febr. 1863 tillagte særlige Godt-

gjørelse af 240 Kr. for Renholdelsen af den hele Universitetsbygning, Konsistori-

ums Forsamlingssal med dertil hørende Forværelser og det store Avditorium i

Bibliotheksbygningen med derværende Trappegang for Finansaaret 1875—76

forhøjes med 100 Kr. til 340 Kr. og at der paa Forslaget til Universitetets

Budget for 1876—77 under Udgiftspost 9. b. 2. optages en Forhøjelse af

200 Kr. , dels for at det nævnte Tillæg ogsaa fremtidig kan udbetales ham,

og dels som Godtgjørolse for Renholdelsen og Besorgelsen af Opvarmningen

af Konsistoriums og Stipendiebestyrelsens Kontorer med dertil hørende Gang,

der hidtil har paahvilet 1ste Universitetspedel *). (Univ. Arkiv.)

Juli 24. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at der ikke

foretages nogen Forandring i de i Reglementet for Kommunitetet af 11.

Febr. 1848 § 4, 1 indeholdte Bestemmelser om det de islandske studerende

tillagte Privilegium til at nyde Kommunitet og Regens, hvorimod der i

Anmærkningerne til Finanslovforslaget for Finansaaret 1876—77 ved Kom-
munitetets Udgiftspost 1 b. 1. ved Kontoen: »Stipendier for det Tilfælde, at

Antallet af de privilegerede Alumner overstiger 20 (Regi. 11. Febr. 1848

§ 2) 800 Kr.« efter Parenthesen tilføjes: »og til Stipendier til islandske

*) Univ. Aarb. f, 1873-75 S. 383.
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studerende uden for de i Regi. 11. Febr. 1848 § 4, 1 nævnte Tilfælde, hvor Juli 24.

der maatte findes at være særlig Anledning til saadan Understøttelse *).

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor — efter Opfordring fra Finansministeriet Avg. 16.

— hvori det paalægges Kvæstor for de under Universitetskvæsturens Bestyrelse

henlagte Midler at drage Omsorg for, at der fremtidig anvendes andre Terminer

for Betaling af Kapital og Rente end netop 11. Juni og 11. December. Til

Opnaaelsen af dette Ojemed antager Ministeriet, at denne Foranstaltning

s'rax og med mindste Ulejlighed for alle vedkommende vil kunne iværk-

sættes med Hensyn til de uopsigelige 4 % Statsobligationer eller Indskriv-

ningsbeviser, som de paagjældende Institutioner maatte være i Besiddelse af,

ved i Overensstemmelse med Finm. Bekj. 19. Juni 1874 at søge Rentebe-

talingen henlagt til 11. Marts og 11. Sept. , samt at Forandringen af Be-

talings- og Renteterminerne, hvad Laaneforhold i faste Ejendomme angaar,

ikke alene vil være at bringe til Anvendelse ved Stiftelsen af egentlige nye

Gjældsforhold , men ogsaa, hvor der er Spørgsmaal om Fornyelsen af alt

existerende Gjældsforhold ved Indtrædelse af en ny Debitor i den tidligeres

Sted **).

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved extraordinær Docent, cand. med. & chir. D. F. Sept. 30.

Didrichsen beskikkes til Professor i Botanik ved Universitetet, saaledes at

han tillige forpligtes til, saafremt det maatte blive ham paalagt, at over-

tage Direktørforretningerne ved den botaniske Have uden derfor at erholde

noget særligt Vederlag ***).

(Univ Arkiv.)

Bestalling for J. J. F. H. Schultz til at være Universitetsbogtrykker. Okt. 30.

Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt: at

vi have udnævnt og beskikket, ligesom vi herved udnævne og beskikke Bog-

trykker Jens Johan Frederik Hostrup Schultz til Universitetsbogtrykker paa

følgende Vilkaar:

*; Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 70-77. Det tredje Indstillingspunkt fra Stipendie-

bestyrelsen og Konsistorium gik ud paa, at det paalægges Rektoren ved Reykjavik

lærde Skole hvert Aar at underrette de studerende, som have bestaaet Afgangs-

examen, om, at det de islandske studerende ved kgl. Resol. 11. Febr. 1848 § 4,

1. forste Punktum tillagte Privilegium til at nyde Kommunitet og Regens efter

den anferte Bestemmelses egne Udtryk er afhængigt af, at de studerende an-

komme til Universitetet umiddelbart efter at have bestaaet Afgangsexamen ved

Skolen, samt at Uddelingen af de fra 1. Sept. ledige Kommunitets- og Regens-

pladser foregaar i Slutningen af Sept. Maaned, saa at de studerende, som ville

sikre sig, at deres Andragende om at nyde Stipendierne fra 1. Sept. kommer i

Betragtning, maa indfinde sig ved Universitetet og immatrikuleres inden d. 15.

Sept. samt strax gjøre Meddelelse herom til Provsten paa Regensen.

**) Under s. D. har Ministeriet anmodet Konsistorium om for de under dets Bestyrelse

henlagte Lcgatmidler at arbejde hen til samme Øjemeds Opnaaelse. Univ. Aarb.

f. 1875—76 S. 219—21.
***) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 55.
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Okt, 30. at han stadig vedligeholder et vel forsynet, fuldstændigt Bogtrykkeri

i allehaande Sprog, som brugelige ere; at han oplægger det, som trykkes,

paa godt Skrivpapir eller hvidt Trykpapir, muligst korrekt og uden Vildelse;

at han trykker for Universitetet paa den Maade og i den Orden, som det

ham nærmere tilkjendegives; at han anlægger og befordrer dette Arbejde,

som hvad ellers Professorerne af deres egne Skrifter til Trykningen over-

levere, uden Forhaling, og at han, efter derom af Universitetets Kektor i

hvert enkelt Tilfælde udfærdiget Anvisning, udforer alt Trykningsarbejde,

vedkommende Universitetet, og end videre indtil 35 Ark aarlig for Professorerne,

alt mod en saadan Betaling, som er fastsat i den af Konsistorium under

7. Juli 1875 vedtagne Taxt, eller, hvis de Forudsætninger, hvorpaa denne

er grundet, forandre sig, da en saadan Betaling, som Konsistorium og han

maatte forene sig om. Dersom han befindes at gjøre mod noget af de fore-

skrevne Vilkaar, til hvilke at holde og efterkomme han sig ved Revers for-

pligtet har, da skal han dette Bestallingsbrev strax have forbrudt, og Rektor

og Professorer have fuldkommen Magt, uden nogen Modsigelse eller Dom,

samme Bogtrykkerbestilling at overdrage til en anden, som fornævnte Vilkaar

oprigtigen vil efterkomme. Samme Ret skulle Rektor og Professorer have,

dersom de Forudsætninger, paa hvilke den under 7. Juli 1875 vedtagne

Trykningstaxt er grundet, forandre sig, og ingen Enighed om en ny Taxt

kan tilvejebringes.

Til Bekræftelse udstedes herved denne Bestalling under Universitetets

Segl og sædvanlig Underskrift.
(Univ. Arkiv.)

Dec. 3. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bevilges, at Ind-

førelsen af den i Skrivelse af 16. Avg. d. A. omhandlede Forandring af

Renteterminerne indtil videre maa frafaldes for Universitetets Legatkasses og

J. L. Smiths Legats Vedkommende.*) (Univ. Arkiv.)

Dec. 11. Kons. Skr. til det filosofiske Fakultet , hvorved meddeles , at Mini-

steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet — i Anledning af en Indstilling

om, at den fhv. Adjunkt Kønigsfeldt hidtil tillagte Understøttelse for at

meddele theologiske studerende Undervisning i Hebraisk ogsaa for det

kommende Universitetsaar maatte blive ham tilstaaet — i Skrivelse af 3. d. M.

har udtalt, at det, efter at Undervisningen i Hebraisk ved de lærde Skoler

er ophørt og Erhvervelsen af de fornødne Kundskaber i dette Sprog saaledes

er gjort til en privat Sag for de studerende ikke ser sig i Stand til at

bevilge en saadan Understøttelse, og tilføjes, at der som Følge heraf af den

i sernitisk-østerlandsk Filologi ansatte Professor maa meddeles de studerende

fornøden Vejledning til at tilegne sig Begyndelsesgrundene i Hebraisk.**)

(Univ. Arkiv.)

Dec. 28. Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved bifaldes , at de Uni-

versitetslærere, der udsætte Prisopgaven i klassisk Filologi, kunne forlange

*) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 219-21.

**) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 93.
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eller tilstede Besvarelsen affattet paa Dansk, naar det forekommer dem hen- Dec. 28.

sigtsmæssigst for en tilbørlig Behandling af Æmnet, og at Professorerne i

klassisk Filologi, naar dertil findes Anledning, maa tilkalde Docenten i

sammenlignende Sprogvidenskab ved Udsættelsen af Prisopgaverne og Be-

dommelsen af de indkomne Besvarelser.*)
(Univ. Arkiv.)

1876.

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes:**) Jan. 19.

1) at Understøttelser til de i Island uddannede Lægekandidater af

Kommunitetets Midler (Udgiftspost 1. e. for 1875—76) for Fremtiden ud-

betales disse af sammes Kasse direkte, ved maanedlige Bidrag til deres

Underholdning fra den Dag, de godtgjøre at have begyndt paa den Ud-

dannelse her i Staden, til hvilken Understøttelsen ydes; 2) at Under-

støttelsen ydes til Deltagelse i et klinisk Kursus paa Fødselsstiftelsen samt

for at frekventere de her værende Hospitaler ogApotheker, ligegyldig, hvilke

af disse Steder der først frekventeres; 3) at Størrelsen af den maanedlige

Understøttelse fastsættes til 50 Kr., der udbetales den 1ste i hver Maaned

forud, og anvises for 1 Maaned ad Gangen; 4) at Understøttelsen, for saa

vidt den hertil bevilgede Sums Størrelse og oprindelige Bestemmelse tillader

det, regelmæssig tilstaas af Konsistorium for en Tid af indtil 8 Maaneder,

men at der i Følge Indstilling af Eforus under samme Forbehold kan be-

vilges Forlængelse; 5) at Konsistorium vælger en Eforus, der paaser, at

Kandidaterne benytte Opholdet paa den ved Understøttelsen forudsatte

Maade, og i øvrigt staar disse bi med Raad og Vejledning, rekvirerer den

tilstaaede maanedlige Understøttelse anvist vedkommende til Udbetaling paa

Universitetskvæsturen, efter at have forvisset sig om, at de vedblivende op-

fylde Forudsætningerne, samt indstiller til Konsistorium om Forlængelse i

enkelte Tilfælde af Understøttelse ud over de regelmæssige 8 Maaneder, efter

at have søgt Oplysning, om Kontoen tillader det.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til det filosofiske Fakultet , hvorved Ministeriet Febr. 7.

anmoder en af Professorerne i Filosofi om at tage Plads i en Kommission for

Afholdelsen af en Examen for jødiske Theologer. ***)

(Filos. Fak. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor om, at cand. mag. C. Christiansen April 20.

ansættes som Lærer i Fysik ved den polytekniske Læreanstalt, med den

Forpligtelse tillige at holde Forelæsninger og Examina ved Universitetet,

saaledes at det Arbejde med Forelæsninger og Examina, som det paahviler

eller maatte komme til at paahvile Professoren i Fysik at udføre ved

Universitetet og Læreanstalten, bliver at fordele mellem denne og den nye

Lærer efter fælles Overenskomst.****) (Kvæsturens Arkiv.)

*) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 51-52.
**) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 80-83.

***) Univ. Aarb. f. 1876-77 S. 63-66.
****) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 193.

Normer f. Univ. II. GI
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April 21. Underv. Min. Skr. li l Konsistorium, hvorved meddeles, at der ved

Finansloven for 1876—77 lil Udarbejdelsen af nye Kataloger for Duiver-

sitetsbibliotheket er bevilget 1200 Kr. som 1ste Tilskud af et foreløbig for

5 Aar beregnet Tilskud paa 1200 Kr. aarlig.*)

(Univ. Arkiv).

April 24. Concl. fac. af del mathematisk- naturvidenskabelige Fakultet an-

gaaende Fordringerne ved Fakultetels Magisterkonferenser.**)

I. Med Mathcmatik som Hovedfag. 1. Magisterkonferensen med

Mathematik som Hovedfag omfatter en skrifllig og en mundtlig Prøve.

2. Den skriftlige Prøve bestaar i Besvarelse af: a) en større Opgave i

Hovedfaget, hvortil anvendes en Tid af 4 til 6 Uger; bj to mindre Op-

gaver i Hovedfaget, hvortil bruges 4 Timer; c) en Opgave i Astronomi

eller Fysik efter Kandidatens eget Valg, ligeledes i 4 Timer. Ved de under

b. og c. nævnte Prøver maa ingen Hjælpemidler benyttes uden eventuelt

Tavler. 3. Den mundtlige Prøve omfatter foruden Hovedfaget følgende

Bifag: Astronomi, Fysik og Kemi, de to sidste i samme Omfang som ved

polyteknisk Examen for Mekanikere, det første som i »Gyldens Framstållning

af Astronomien.« 4. I Hovedfaget fordres Kundskab til: a) Arithmetik,

Algebra og ren Analyse, indeholdende højere Algebra og Funktionslære,

Differentiation og Integration med uendelig smaa og med endelige Differenser;

b) Geometri, nemlig foruden Plangeometri, Stereometri og Trigonometri,

analytisk Geometri, saa vel med retvinklede og polære, som med de to

Trekantkoordinatsystemer, og ren Geometri, indeholdende Læren om projek-

tive Egenskaber og om grafisk Fremstilling af Former i Kuramet ved

Projektion; c) Rationel Mekanik; d) Sandsynlighedsregning; e) Oversigt

over Hovedtrækkene i Mathematikens Historie.

II. Med Astronomi som Hovedfag. 1. Magisterkonferensen med

Astronomi som Hovedfag omfatter en skriftlig, en praktisk og en mundtlig

Prøve. 2. Den skriftlige Prøve bestaar i Besvarelse af: a) en større Op-

gave i Hovedfaget, hvortil anvendes en Tid af 4 til 6 Uger; b) en mindre

Opgave i Hovedfaget, hvortil kan bruges 4 Timer; c) to mindre Opgaver i

Hjælpevidenskaberne, nemlig en i Mathematik og en efter Kandidatens Valg

enten i Fysik eller i Kemi, ligeledes besvarede i 4 Timer. Ved de to sidste

Prøver maa ingen Hjælpemidler bruges uden eventuelt Tavler. 3. Den

praktiske Prøve bestaar i Observationer af en opgivet Gjenstand med et af

Observatoriets Instrumenter. Observationerne bor under gunstige Vejrforhold

tilendebringes paa en Nat (Dag). Til Observationernes Reduktion tilstaas en

Uge. 4. Den mundtlige Prøve omfatter foruden Hovedfaget følgende

Bifag: Mathematik, Fysik og Kemi. 5. I Hovedfaget fordres Kundskab

til begge Astronomiens Hovedafdelinger, baade den sfærisk-praktiske Del og

den theorisk-fysiske, til Astrofysiken og til Astronomiens Historie. I Bi-

fagene fordres Kundskaber i samme Omfang som ved polyteknisk Examen

for Mekanikere, for Mathematikens Vedkommende dog saaledes, at der

*) Univ. Aarb. f. 1875-7G S. 53-55.
**) Univ. Aarb. f. 1875-70 S. 44-48.
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kræves Kundskaber i sfærisk Trigonometri, Differcnsrcgning og Interpolation April 24.

samt Sandsynlighedsregning i det Omfang, for hvilket der i Hovedviden-

skaben er Anvendelse.

III. Med Fysik som Hovedfag. 1. Magisterkonferensen med Fysik

som Hovedfag bestaar af en skriftlig, en praktisk og en mundtlig Prøve.

2. Den skriftlige Prøve bestaar i Besvarelse af: a) en større Opgave i

Hovedfaget, hvortil anvendes en Tid af 4 til 6 Uger; b) en mindre Opgave

i Fysik og to Opgaver i Mathematik, til hvilke der kan bruges en Tid af

4 Timer. Til de sidste Opgavers Besvarelse maa ingen Hjælpemidler bruges

uden eventuelt Tavler. 3. Den praktiske Prøve bestaar i en kvalitativ

kemisk Analyse af et uorganisk Stof. Til Udførelsen af denne kan bruges

en Tid af 12 Timer, og Besvarelsen ledsages af en kort Beretning om Frem-

gangsmaaden. 4. Den mundtlige Prøve omfatter foruden Hovedfaget

ogsaa som Bifag: Mathematik, Astronomi og Kemi; Mathematik i samme

Omfang som ved den polytekniske Ingeniørexamen, Astronomi som i »Gyldens

Framstållning af Astronomien« og Kemi i samme Omfang som ved læge-

videnskabelig Forberedelses Examen. 5. I Hovedfaget fordres Viden-

skabens forskjellige Dele saaledes, som de kunne læres efter Tidens bedste

Lærebøger, og en Oversigt over Fysikens Historie.

IV. Med Kemi som Hovedfag. 1. Magisterkonferensen med Kemi

som Hovedfag omfatter en skriftlig, en praktisk og en mundtlig Prøve.

2. Den skriftlige Prøve bestaar i Besvarelse af: a) en større Opgave i

Hovedfaget, hvortil der kan anvendes en Tid af 4 Uger; b) en Opgave i

teknisk Kemi, hvortil kan benyttes 6 Timer; c) en Opgave i Fysik, og

d) en Opgave i Mathematik, der blive at besvare hver i Løbet af fire

Timer. Ved de tre sidst nævnte Opgavers Besvarelse maa der ikke benyttes

trykte eller skrevne Hjælpemidler. 3. Den praktiske Prøve bestaar i

Udførelsen af: a) et Præparationsarbejde og b) et analytisk Arbejde. Til

hvert af disse kan der anvendes en Uge, og tillades det at benytte trykte

eller skrevne Hjælpemidler. Besvarelsen ledsages af en kort Beretning om
Fremgangsmaaden. 4. Den mundtlige Prøve omfatter foruden Hovedfaget

følgende Bifag: Fysik, Mathematik, Krystallografi og Mineralogi, hvori For-

dringerne blive de samme som ved polyteknisk Examen i anvendt Natur-

videnskab, samt en Oversigt over Geognosi, Astronomi og Kemiens

Historie.

V. I Naturhistorie. 1. Magisterkonferensen i Naturhistorie om-

fatter en skriftlig og en mundtlig Prøve. 2. Den skriftlige Prøve bestaar

i Besvarelsen af: a) en større Opgave i det af de tre naturhistoriske Fag

(Zoologi, Botanik og Mineralogi), som Kandidaten har valgt til sit Hovedfag,

hvortil kan anvendes en Tid af 4 til 6 Uger; b) 3 mindre Opgaver, en i

hvert af de tre nævnte Fag, hvortil kan bruges 4 Timer. 3. Den

mundtlige Prove omfatter Zoologi, Botanik og Mineralogi, og ved denne maa
man tillige overbevise sig om, at Kandidaten er saa meget inde i Hjælpe-

videnskaberne, nemlig Kemi, Fysik og Mathematik, som Studiet af Fagene

kræver. 4. Ved Konferensen forlanges: a) i Zoologi en paa sammen-
lignende Anatomi, Udviklingshistorie og Fysiologi grundet Oversigt over

Dyreriget, forbundet med et større Kjendskab til den nordiske Favna,

61*
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April 24. navnlig de højere Dyr, og til de vigtigste Træk af Dyrenes geografiske Ud-

bredning; b) i Botanik en paa Morfologi, sammenlignende Anatomi og

Fysiologi grundet Udsigt over Planteriget, forbundet med et speciellere

Kjendskab til Landcis Flora, navnlig de højere Planter, samt til de større

Træk af Plantegeografien; c) i Mineralogi en paa Krystallografi, Fysik og

Kemi grundet Udsigt over Mineralriget, almindelige Kundskaber i Jord-

klodens Udviklingshistorie, samt nøjere Kjendskab til de skandinaviske

Landes Geognosi. I det af de tre naturhistoriske Fag, der vælges til Hoved-

fag, fordres et mere omfattende Studium, der tillige inden for et selvvalgt,

ikke altfor begrænset Afsnit af Faget, maa være dybere og mere i det

enkelte gaaende, samt en Oversigt over Fagets Historie.

(Math. naturv. Fak. Arkiv.)

Maj 3. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at der i

Aarbogen for Universitetet, Kommunitetet og den polytekniske Læreanstalt

bliver at optage Beretninger fra Bestyrerne for de forskjellige under Univer-

sitetet og den polytekniske Læreanstalt hørende videnskabelige Samlinger,

samt at disse Beretninger i Almindelighed meddeles aarlig, men at det

tillades, hvor Forholdene gjøre det ønskeligt, at Beretningerne meddeles med
længere Mellemrum, der dog ikke maa udstrække sig over 5 Aar i det

højeste. *)

(Univ. Arkiv.)

Maj 9. Underv. Min. Skr. til Konsistorium om at, da Flytningen af den

botaniske Have nu i alt væsentligt har fundet Sted, anser Ministeriet det

for rigtigst, at Direktoratet for Haven fra 1. Juni s. A. overtages af Prof.

Didrichsen som Professor botanices, og at som Følge heraf Prof. J. Langes

Konstitution i bemeldte Stilling fra samme Dag hæves.**)
(Univ. Arkiv.)

Maj 31. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved det paalægges dem,

der for Fremtiden indstille sig til Tillægsexamen efter Adg. 1 Juli 1872, at

erlægge en Kj endelse af 4 Kr., der tilfalde Universitetspedellerne til lige

Deling. ***)

(Univ. Arkiv.)

Juni 8. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at der paa

Kommunitetets Budget for 1877—78 optages, foruden Udgiften til et Hæfte

af Universitetsaarbogen for det akademiske Aar 1875—76, tillige Udgiften

til et Hæfte Meddelelser for de samme Stiftelser, som Aarbogen angaar, for

det Tidsrum, der ligger mellem de ældre Meddelelsers Afslutning og Aar-

bogens Begyndelse, saaledes at der beregnes Udgivelsen af 50 Ark, og at

der fremdeles paa samme Budget optages Udgiften til Udarbejdelsen og

Trykningen af et alfabetisk Realregister for det Femaar, som er Gjenstand

*) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 2-3.
**) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 55-57.

***) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 37.



485 1876.

for Aarbøgcrne 1871—76. Ministeriet tilføjer, at det i Anmærkningerne til Juni 8.

Budgetforslaget vil være at oplyse, naar det Tidsrum, der ligger mellem

de ældre Meddelelsers Afslutning og Aarbogens Begyndelse, ved aarlig at

fremme Arbejdet paa samme Maade som forudsat for Finansaaret 1877—78,

kan forventes oparbejdet, ligesom der i Anmærkningerne vil være at optage

Beregning af Udgifterne for Finansaaret 1877—78 efter Konsistoriums

Forslag. *)

(Univ. Arkiv).

Kons. Skr. til Universitetsbibliothekaren, hvorved bevilges, at der for Juni 13.

Fremtiden afgives 50 Explr. af scripta academica til Universitetsbibliotheket

i Stedet for tidligere 43.
(Univ. Arkiv).

Bekj. om en Afslutningsprove i Religion for kvindelige theologiske Juni 28.

studerende ved Kjobenhavns Universitet.**)

I Overensstemmelse med Adg. 25. Juni 1875 om Kvinders Adgang

til at erhverve akademisk Borgerret ved Kjøbenhavns Universitet § 3 fast-

sættes herved følgende Regler for en Afslutningsprøve i Religion for kvinde-

lige theologiske studerende ved Kjøbenhavns Universitet. § 1. Prøven er

dels skriftlig, dels mundtlig, og afholdes, i samme Form som Magisterkon-

ferenserne, af det theologiske Fakultet. Ved Prøven fordres Kjendskab til

det nye Testamente i Grundsproget og til den lutherske Kirkes symbolske

Skrifter, ligeledes i deres Grundsprog. Examinanden maa derhos have læst

en Del af det gamle Testamente i dansk Oversættelse, være godt hjemme i

Bibelhistorien og have fornødent Kjendskab til Kirkehistorien, Dogmatik og

Moral. Examinanden har for det theologiske Fakultet at opgive, hvad hun

har læst, samt om hun særlig har lagt sig efter noget specielt Fag , hvor-

efter Fakultetet i hvert forekommende Tilfælde har at afgjøre, hvorvidt det

opgivne er tilstrækkeligt til at fyldestgjøre de foreskrevne Fordringer, eller

om der fordres en videre og grundigere Forberedelse. § 2. Den skrift-

lige Prøve bestaar af 3 Opgaver, som Fakultetet meddeler. De to af disse

skulle være i Dogmatik og ny Testamentes Exegese og besvares paa Uni-

versitetet, hver i Løbet af 3 Timer og uden andre Hjælpemidler end den

hellige Skrift. Den 3dje Opgave besvares i Hjemmet i et Tidsrum af otte

Dage og bliver, saafremt Examinanden har opgivet et specielt Fag som særlig

Gjenstand for sit Studium, at give med Hensyn til dette. Samtlige Besva-

relser bedommes af Fakultetet. Den mundtlige Del af Prøven afholdes og

bedømmes ligeledes af Fakultetet. Udfaldet af Prøven betegnes ved en

samlet Hovedkarakter: admissa cum laude eller admissa. Kan den sidst

nævnte Karakter ikke opnaas, er Proven ikke bestaaet. § 3. Ved Ind-

tegningen til Prøven erlægger hver Examinand 8 Kroner til lige Deling

mellem Universitetets Pedeller.

(Lovtid.)

*) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 1-2.
**) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 39-42,
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juni 30. Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Karakterbetegnelsen ved

Magisterkonferenser.
|

Efter Ministeriets Opfordring afgav Konsistorium sin Kiklæring angaaende en Ind-

stilling fra det mathernatisk-naturvidrnskabelige Fakultet om, at det tillades Fakultetet

red fremtidige Magisterkonferenser efter den bestaaede Kandidats Præstationer at erklære

ham for enten adniissus Bom candidatus magistcrii eller blot admissus som candidatus

matbeBeos, astronoraiæ o. s. v. efter hans Bovedfag, saaledes at den, der erklære les for ad-

missus paa sidst nævnte Maade, blot fik Adgang til Overlærerembeder efter Adg 2. Fehr.

1849 § 15, den, der blev erklær, t admissus paa forst nævnte Maade, derimod tillige op-

naaede jus dispntandi.

Efter hvad Konsistorium i denne Anledning har ytret, raaa Mini-

steriet fremdeles finde Betænkelighed ved at gjorc nogen Forandring i Karak-

terbetegnelsen for Udfaldet af Magisterkonferenserne. For saa vidt Konsi-

storium har ytret, at Afgjørelsen af Sporgsmaalet om at indfore en Grada-

tion i Bedømmelsen af Prøven ved Magisterkonferenserne vil udkræve en

nærmere Overvejelse af de nu gjældende Betingelser fur jus disputandi, der

da ogsaa maattc udstrække sig til andre Punkter paa dette Omraade, kan

Ministeriet ikke finde sig opfordret til at tage Initiativet til Forandringer i

denne Retning, hvortil Forslagene, som angaaende et indre akademisk An-

liggende, nærmest maajtte udgaa fra Konsistorium.

(Univ. Arkiv.)

Juni 30. Underv. Min Skr. til Konsistorium, hvorved fremsendes Afskrift af

forskjellige Bestemmelser, som Ministeriet, under Henvisning til sin Skrivelse

af 10. Marts 1862, har tilstillet 1ste Revisionsdepartement til fremtidig

Iagttagelse. **)

Disse Regler lyder saaledes: a) ved Revisionen af Universitetskvæ-

sturens Regnskaber bliver en Del af Kvæsturens Lokaler, der nærmere vil

blive Revisoren paavist, at betragte som Revisors Embedslokale, i hvilken

Hovedbøgerne blive at opbevare, saaledes at de til enhver Tid, hvor de ikke

bruges til Revision, ere tilgængelige for Kvæstor. Kassebøgerne med Bilag

og Afgiftsberegningerne kunne derimod efter Revisors ønske henflyttes til et

af hans andre Embedslokaler og opbevares der; dog skulle de til enhver Tid,

hvor de ikke benyttes til Revisionen, kunne efterses eller erholdes udlaante

af Kvæsturen. b) Fordringen om Fremlæggelse af bekræftede Gjenparter af

nye Obligationer, af Taxationsforretninger, Assuranceattester samt af For-

nyelses- og Tinglæsningattester m. v. bortfalder. Derimod bliver der at

overgive Revisionen en Liste over de for vedkommende Regnskabsaar tilkomne

nye Obligationer, og disse saa vel som de nys nævnte andre Aktstykker blive

at undersøge in originali i Kvæsturen. c) Fordringen om en af Universitets-

kvæsturen udstedt Attest, udvisende, at de til den nærmest foregaaende

Rentetermin forfaldne Renter af forangaaende Prioriteter i et Pant, saa vel

som de i sidste Skattetermin forfaldne Skatter og Afgifter ere betalte, bort-

falder. Derimod bliver det til Efterretning for Revisionen paa en tydelig

Maade i Regnskaberne at notere, i Forbindelse med Koteringen af de til

*) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 48- 51.

**) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 209-18.
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Kvæsturen erlagte Henter, at det for Kvæsturen er oplyst, at de nævnte Juni 30.

Renter (om de forekomme), Skatter og Afgifter ere berigtigede, d) Da det

af en fra Departementets Side taget Reservation med Hensyn til Ansvar for

de Regnskabsoversigter, der overgives Statsrevisionen, maa sluttes, at det er

Departementet ubekjendt, at de findes i Kvæsturens Hovedbøger, henledes

herved Opmærksomheden paa disse, og det paalægges Revisionen fremtidig

at udstrække sin Undersøgelse ogsaa hertil, e) Det bliver ligesom hidtil, i

Henhold til kgl. Resol. 2. Dec. 1836 og 12. Dec. 1837, at iagttage, at An-

tegnelserne til Universitetets, Kommunitetets og Legatfondens og samtlige

Eforiregnskaber indsendes gjennem Konsistorium til Decision, og at Kvittance,

naar ingen Udsættelser ere forfaldne, først bliver at meddele, naar Regn-

skaberne have været forelagte i Konsistorium. Efter at Decisionen af Regn-

skaberne er henlagt fra Kirke- og Undervisningsministeriet til Revisionsde-

partementet, ville Antegnelserne til ovenmeldte Regnskaber fremtidig være af

Konsistorium at sende tilbage umiddelbart til Revisionsdepartementet, i

Stedet for at dette hidtil er sket gjennem Kirke- og Undervisningsmini-

steriet.

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Professor N. N., hvorved det tilkjendegives ham, at juli 13.

det gjælder som almindelig Regel, at Universitetslærerne ere pligtige at del-

tage i Møderne af det Fakultet, hvortil de høre, med mindre de hindres deri

ved lovligt Forfald, og at det selvfølgelig er af saa meget større Vigtighed,

at denne Pligt opfyldes af den Universitetslærer, der er særlig sagkyndig i

den Sag, som foreligger til Behandling.*)
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved Ministeriet bemyndiges til, ved Siden af An- Avg.ll.

vendelsen af Renterne af hjemfaldne Oplagspenges Fond efter kgl. Resol.

19. Nov. 1830, tillige at benytte dem til at lette saadanne yngre Mennesker

Vejen til Universitetet, hvis Skoledannelse oprindelig ikke derpaa har været

beregnet, men som i en noget mere fremrykket Alder ere slaaede ind paa

den studerende Bane. **)

(Ministeriets Arkiv.)

Kons. Skr. til Universitetsbibliothekar, Prof. Thorsen — i Anled- Sept. 2.

ning af et Andragende fra Dr. Hasse i Kiel om Udlaan af Universitetsbib-

liothekets Manuskript »Exordium caræ insulæ« — om, at dette Manuskript

som det eneste, der existerer af et saa betydningsfuldt literært Monument,
hører til dem, hvis Udlaan, naar det overhovedet tilstedes, kun bør ske

under Iagttagelsen af Former og paa Vilkaar, der afgive den hojest mulige

Betryggelse mod ethvert Uheld, og som ogsaa andetsteds i lignende Tilfælde

bliver iagttaget. Andragendet om Udlaan maatte derfor i ethvert Fald

fremsendes ad diplomatisk Vej gjennem vedkommende Udenrigsministerier,

og Udlaanet vilde da kun kunne bevilges paa den Maade, at Manuskriptet

*) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 3-4.

**) Asmussens Medd. om d. lærde Skolev. f. 1857—78 S. 103.



1876. 488

8ept 2. oversendtes til Kiels Universitetsbibliothek og forble? i dettes Varetægt, saa-

ledcs at Benyttelsen alene kunde finde Sted i dets Lokaler. Ved at med-

dele dette til forneden Bekjendtgjørelse for Ur. Hasse tilfejer Konsistorium,

at det vilde anse del for ønskeligt, at Universitetsbibliothekaren samtidig vilde

henlede lnins Opmærksomhed paa, om det ikke under disse Omstændigheder

maatte frembyde sig som den letteste og naturligste Udvej, at Manuskriptet

blev efterset her paa »Stedet, for saa vidt overbovedet -Øjemedet nødvendiggjør

Afbenyttelsen af Originalmanuskriptet.*)
(Univ. Arkiv.)

Sept. 20. Concl. cons., hvorved fastsættes følgende Affattelse af det Uddrag

af Universitetsfundatsen, som overleveres de unge studerende ved Immatriku-

lationen.**)

Uddrag af akademiske Love. I. Samtlige studerende ved Kjøben-

havns Universitet bor i deres Studeringer, Flid og Forhold vise sig saaledes,

som det sommer sig dem, der dyrke Videnskaberne og berede sig til Kirkens

og Statens Embeder. De have at bevise Rektor og Professorerne den Agtelse

og Lydighed, som enhver efter sit Embede har Ret til at fordre, og hvis de

indkaldes enten for Konsistorium eller for det Fakultet, hvorunder de høre,

eller i øvrigt for nogen akademisk Foresat, saasom for Bestyreren af et dem

tildelt Stipendium, have de uden Vægring at møde og i forekommende Til-

fælde at gjøre Rede saa vel for deres Flid, som for deres øvrige Opførsel.

II. Skulde nogen Student gjøre sig skyldig i Uorden, Uartighed og Opsæt-

sighed mod sine Foresatte, kan der af de akademiske Myndigheder gives ham

offentlige eller private Irettesættelser, eller paalægges ham smaa Pengemulkter,

som ved gjentagen Forseelse forhøjes, eller han kan udelukkes fra Stipen-

dierne, og ved meget grove Forseelser endog relegeres fra Universitetet for

en Tid eller for bestandig. III. De studerende have fuldkommen Frihed

til at høre Kollegier, hvor de ville, enten hos Professorerne eller hos andre

Lærere ved Universitetet; men de ville i Regelen ikke kunne stedes til nogen

af de Examina, Universitetet afholder, uden ordentlig og stadig at have be-

nyttet Universitetets Undervisning, og det forudsættes, at de først efter et

flittigt Studium, og naar de tro at have tilegnet sig den Modenhed, der

kræves, indstille sig til disse Prøver. Med Hensyn til Erlæggelse af Honorar

for saadanne Forelæsninger, for hvilke der efter Bestemmelsen i Lønnings-

loven af 25. Marts 1871 § 4 kan fordres et saadant, og med Hensyn til

særegen Fritagelse derfor forholdes efter Bekjendtgjørelse af 1G. Avgust

1831. IV. For at ingen dygtig studerende ved Fattigdom skal hindres i

at fuldende sit Studium og blive en nyttig Statens eller Kirkens Tjener, er

der dels af Staten, dels af private Mænd stiftet Stipendier og Kollegier, der

kunne komme saadanne til gode. Men ligesom disse Beneficia ikke bor til-

deles nogen, med mindre hans Evner og Villie synes at love, at han vil

blive dygtig i sin Gjerning, saaledes maa heller ingen hverken nyde Oplags-

penge fra Skolerne, eller beholde noget ham tilstaaet Stipendium ved Uni-

*) Univ. Aarb. f. 187(3-77 S. 101.

**) Univ. Aarb. f. 187G-77 S. G-8.
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versitetct, naar han ikke med stadig Flid bivaaner Forelæsninger, samt i al Sept. 20.

anden Maade viser sig flittig og skikkelig i sin Opførsel, hvilket nøje skal

paases af alle vedkommende. Dersom nogen', som nyder noget Stipendium

eller Kollegium, bliver erklæret immaturus eller erholder non contemnendus

til nogen af Universitetets Embedsexamina, kan han ikke længer beholde de

ham forundte Beneficia. Med Hensyn til Betingelserne for at kunne erholde

det ordinære Kommunitetsstipendium og det dermed forbundne Regensbene-

ficium, Tiden, hvori samme kan nydes m. v., forholdes efter de i Regi. 11.

Febr. 1848 foreskrevne Regler, med de Forandringer, som disse ved senere

Bestemmelser ere undergaaede. I Henseende til Universitetets øvrige Sti-

pendier og Kollegier henvises til de særlige Fundatser for disse Stiftelser i

Forbindelse med de almindelige Forskrifter i Universitetslovgivningen, navnlig

i Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. VI.*) — I øvrigt have de studerende at

holde sig efterrettelig, hvad der i Universitetets Fundats af 7. Maj 1788 og

i senere, Universitetet betræffende Anordninger er befalet, dem vedkom-

mende.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Folketingets Formand — i Anledning af, at Okt. 2.

Folketinget til Ministeriet havde henvist et Andragende fra 6 Redaktører af

jyske Blade om en Forandring i den hidtil gjældende Bestemmelse om, at

der af trykte Sager skal indsendes Exemplarer til de offentlige Bibliotheker

— hvori udtales, at Ministeriet i Henhold til de af Universitetsbibliothekaren

og Konsistorium herover afgivne Erklæringer ikke har fundet Anledning til

at foretage nogen Forandring i de om det ommeldte Forhold bestaaende

Regler. **)

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til det filosofiske Fakultet — i Anledning af et Okt. 12.

Andragende fra N. N., der tog Afgangsexamen i Sommeren 1876, om at

maatte indstille sig til den filosofiske Prøve i Januar 1877 i Stedet for i

Juni s. A., da han havde bestemt sig for den militære Vej og til Foraaret

vilde træde ind i Tjenesten — hvori udtales, at Ministeriet under 3. Okt.

1873 efter Fakultetets Anbefaling havde meddelt en lignende Tilladelse, saa-

ledes', at den paagjældende lod sig examinere i det fuldstændige, af Prof.

R. Nielsen holdte Forelæsningskursus til den nævnte Prøve, og at det derfor

ikke skjønner rettere, end at der er tilstrækkelig Grund til at bevilge det

foreliggende Andragende, selvfølgelig dog saaledes, at Andrageren examineres

i et fuldstændigt Forelæsningskursus til den filosofiske Prøve.***)

(Filos. Fak. Arkiv.)

*) Om Universitetets Stipendier indeholdes Oplysning i A. W. Scheels Universitets

-

program fra 1844 og en kortfattet Udsigt i Univ. Aarb. f. 1873—75. S. 132 ff. Op-
slag om ledige Stipendier gjøres i Universitetsbygningen. Angaaende det Ufor-

muenhedsbevis (Testimonium paupertatis), som skal fremlægges ved Ansøgning om
Universitetsstipendier, se Bekj. 24. Jan. 1835.

**) Univ. Aarb. f. 1876—77 S. 99-101.
***) Univ. Aarb. I 1876-77 S. 38.
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Okt. 12. Kjøbenh. Magistr. Skr. til Bestyreren af dot astronomiske Obser-

vatorium, Prof. Thiele, om at Magistraten for sit Vedkommende er villig til at

overlade Observatoriet Skraaningen til Voldgaden med Tilladelse til at indhegne

og beplante samme mod lavere Træer og Huske paa en saadan Maade, som

billiges af Magistraten, og i evrigt paa følgende Betingelser: l

) at Kjere-

banen til Observatoriet ikke afspærres, 2
) at Observatoriet for den overladte

Skraaning betaler en aarlig Afgift af 2 Kr. og 8
) at dette LejemaaJ kan

bæves fra Magistratens Side med 3 Maaneders Varsel. .Magistratens Sam-

tykke er derhos selvfølgelig betinget af, at denne Overenskomst billiges

af Borgcrropræsentantskabet. Magistraten tilfojer, at det er paatænkt i

det paafolgende Aar at istandsætte -Østervoldgade fra Gothersgade til forbi

botanisk Have, og at den ved denne Istandsættelse ud for Observatoriet vi

ombytte Brolægningen med Makadamisering i storre Udstrækning end op-

rindelig bestemt, samt at den vil give sit Samtykke til, at der paa Observa-

toriets Bekostning paa en Del nær liggende Gaslygter anbringes Skjærme,

hvorved de direkte Straaler fra Gasblussene hindres i at træffe Observatoriet,

uden at selve Gadernes Belysning svækkes i mærkelig Grad, i hvilken Hen-

seende Prof. Thiele anmodes om at konferere med Gasværkets Bestyrer.*)

(Univ. Arkiv.)

Okt. 16. Underv. Min. Skr. til Prof. astron. Thiele om, at der fra dets Side

intet haves at erindre mod, at Kandidatboligen bortgives af den astronomiske

Professor.

(Univ. Arkiv.)

Okt. 31. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved Professor J. L. Ussing

beskikkes til Provst ved Regensen og Kommunitetet, saaledes at der i denne

Egenskab af Kommunitetets Kasse tillægges ham et aarligt Honorar af 000

Kr. samt Emolument af fri Bolig i den i Regensbygningen indrettede Prov-

stelejlighed — dog med Iagttagelse af de i L. 26. Marts 1870 § 2 givne

Regler — og af 10 Favne Brænde, som Deputatisten selv, uden nogen

Udgift for Kommunitetet, besørger savet og hugget.**)
(Univ. Arkiv.)

Nov. 13. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at den i Regi. for Kommunitetssti-

pendiet og Regensbeneficiet 11. Febr. 1848 § 13 indeholdte Regel om Sam-

mensætningen af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets og Regensens

Stipendievæsen forandres derhen, at denne Komite for Fremtiden skal bestaa

af en Professor af det theologiske Fakultet, en af det rets- og statsviden-

skabelige Fakultet og en Professor, der vælges frit, uden Hensyn til Fakul-

tetet, samt at Bestemmelsen i kgl. Resol. 15. Sept. 1829, der udelukker

Professorerne i det theologiske Fakultet fra at søge Posten som Regensprovst,

ophæves, saa at der tillægges disse samme Adgang til Regensprovstiet som

de andre Universitetslærere.***) (Univ. Arkiv.)

*) Univ. Aarb. f. 1876-77 S. 101—4.
**) Univ. Aarb. f. 1876-77 S. 114-15.

***) Univ. Aarb. f. 1876—77. S. 112-14.
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Ooncl. cons. om, at en Professor, hvem der bliver tillagt en Em- Nov. 15.

bedsbolig, først ophorer med Nydelsen af den Huslejeportion, han har op-

teret, til første almindelige Fardag efter lovlig Opsigelse *).

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved det bifaldes, at extraordinær Docent i nordisk Nov. 27.

Filologi, Dr. phil. L. Wimmer, maa indtræde som Medlem af det filosofiske

Fakultet.
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium — i Anledning af, at det filo- Dec. 20.

sofiske Fakultet uden Bemærkning havde indsendt en Erklæring fra de 2

Opponenter ex officio ved cand. mag. Henry Petersens mundtlige Forsvar for

Erhvervelsen af Doktorgraden — hvori udtales, at det savner enhver moti-

veret Udtalelse fra det samlede Fakultet, der træder frem som sammes paa

de vedtagne Regler om Bedom melsen af den indgivne Afhandlings Værd og

Forsvarets Beskaffenhed grundede Anskuelse om Sagen, og som Følge deraf

ikke paa Fakultetets Skrivelse kan grunde en Bemyndigelse for dette til at

konferere den paagjældende Graden. Ministeriet paalægger derfor Konsisto-

rium at foranledige, at Sagen paa ny bliver bragt under Forhandling i

Fakultetet**).
(Univ. Arkiv.)

1877.

Kons. Skr. til Museumsraadet for Universitetets zoologiske Museum Jan. 19.

— i Anledning af, at Raadet havde gjort Indstilling om Besættelsen af den

ledige Post som Fyrboder ved Museet — hvori udtales, at Konsistorium

intet har at erindre mod den foreslaaede Ansættelse, men at det i Over-

ensstemmelse med, hvad der følges som Regel i andre lignende Forhold,

anser det for rettest i dette som i fremtidige Tilfælde, at Museumsraadet

selv foretager Udnævnelsen.
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium hvorved bifaldes***): 1) at Febr. 3.

Professor astronomiæ bemyndiges til paa det astronomiske Observatoriums

Vegne at soge en Lejekontrakt oprettet med Kjøbenhavns Magistrat om
Voldskraaningen mod Voldgaden fra Begyndelsen af Opkjorselen til Obser-

vatoriet og indtil Skraaningens yderste Hjørne mod en aarlig Leje af to

Kroner, og mod at det tillades Observatoriet at lade Terrænet indhegne og

beplante paa den Maade, som er angivet i den under Sagen fremlagte

Plantetegning og Fortegnelse over Træarterne; 2) at der af Universitetets

10de Udgiftspost for 1876—77 anvendes indtil 760 Kr. til det omhandlede

Grundst\kkes Dybgravning, Anlæg og Beplantning samt til Hegu af vilde

Roser; 3) at der af den tilsvarende Konto f. 1877—78 i sin Tid udbetales

indtil 424 Kr. til et midlertidigt Hegn af 6 Rækker Jærntraad paa hovlede

*) Univ. Aarb. f. 1876-77 S. ?5—26.

**) Univ. Aarb. f. 1876-77 S. 79-81.
***) Univ. Aarb. f. 1876-77 S. 101-4.
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Febr. 3. og malede Træstolper, samt 4) at den aarlige Lejeafgift og de mindre be-

tydelige aarligo Udgifter til Hegnets og Beplantningens Vedligeholdelse samt

til Anbringelse af Blikskjærme paa de i Observatoriets Nærhed værende Gas-

lygter afholdes af Observatoriets Normalsum.
(UDiv. Arkiv.)

Marts 28. Underv. Min. Skr. til Formanden for de lægevidenskabelige Cen-

sorer, hvorved meddeles, at Ministeriet, efter at det har formaaet de faste

Censorer ved den juridiske Examen til at give Afkald paa 200 Kr. af (let

dem tidligere tillagte Honorar, herefter ser sig i Stand til at stille et Belob

af 1600 Kr. aarlig til Disposition for 3 nye Censorer ved lægevidenskabelig

Examen, og begjærer Forslag til Fordelingen af dette Belob mellem de nye

Censorer *).

(Ministeriets Arkiv.)

April 13. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, i hvilken det udtales — i An-

ledning af, at det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet var kommet til

det Resultat, at Doktorgraden ikke burde konfereres cand. phil. Tauber,

hvem der var indrømmet Fritagelse for Magisterkonferens som Betingelse

for at erhverve Graden — at den Maade, hvorpaa man saaledes har ladet

det mundtlige Forsvar træde i Magisterkonferensens Sted, er forekommet

Ministeriet i dette Tilfælde at have vist sig fra en saa lidet anbefalende

eller helt forkastelig Side, at man ikke vilde finde det ubeføjet at tage den

Beslutning, ikke oftere at tilstede, at det mundtlige Forsvar kommer til at

gjælde som Erstatning for Magisterkonferensen, og at vedtage som Regel for

Fremtiden, kun i saadanne Tilfælde at tilstaa Fritagelse for Magisterkonfe-

rensen, hvor Doktoranden ad anden Vej, navnlig ved videnskabelige Arbejder,

har godtgjort at besidde den almindelige videnskabelige Dannelse og Dyg-

tighed i sit specielle Fag, at Magisterkonferensen kan bortfalde, saa at altsaa

Fritagelsen for Konferensen bliver en virkelig Eftergivelse af denne. Herom

imødeser Ministeriet Konsistoriums nærmere Udtalelse **).

(Univ. Arkiv.)

April 20. Underv. Min. Skr. til Formanden for de lægevidenskabelige Cen-

sorer, hvorved bifaldes, at det de 3 nye Censorer ved den lægevidenskabelige

Embedsexamen tilfaldende Belob af 1600 Kr. deles lige mellem dem, saa

at hver erholder 533 Kr. 33 (34) øre ***)

(Ministeriets Arkiv.)

Maj 1. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvori udtales, at da det, paa

Grund af de Vanskeligheder, det vil medføre for Bestyreren af det fysiolo-

giske Laboratorium og for Museumsraadet for det zoologiske Museum ganske

at undgaa at overføre uafgjort Gjæld fra det ene Regnskabsaar til det andet,

er sindet paa Finanslovforslaget for Finansaaret 1878—79 for de nævnte

Samlingers Vedkommende at søge en lignende Bemyndigelse som den, der

*) Univ. Aarb. f. 1876-77 S. 8-11.
**) Univ. Aarb. f. 1877-78 S. 301-2.

***) Univ. Aarb. f. 1876-77 S. 8-11.
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er indrømmet de kgl. Kunstsamlinger, se Finanslovens § 21 V B. b. 7, til Maj 1.

fra et Finansaar til et andet at overføre et bestemt Beløb som disponibel

Beboldning og til mod behørig Forklaring i Regnskabet at overskride den

aarlige Bevilling med et lige saa stort Beløb som i et nærmere bestemt

Tidsrum likvideres med en vis Kvotadel aarlig *).

(Univ. Arkiv.)

Bekj. (Resol. 28. April) om, at Kongen har bifaldet, at der meddeles Maj 2.

Kvinder Tilladelse til at indstille sig til den ved kgl. Resol. 19. Febr. 1873

(Bekj. 1. Marts s. A.) indrettede Tandlægeexamen under det lægevidenskabe-

lige Fakultet ved Kjøbenhavns Universitet, dog under Forudsætning af, at

de i øvrigt have opfyldt de for Adgangen til denne Examen fastsatte Be-

tingelser **). (Lovtid.)

Concl. fac. med. om: 1) at der ikke sker nogen Forandring i den Maj 31.

oprindelige Bestemmelse om , at Ansættelsen af den anatomiske Prosektor

absolut kun gj ælder for et Aar; 2) at Posten i ethvert Tilfælde skal be-

tragtes som vakant efter 5 Aars Forløb, samt 3) at Gjenvalg da kan rinde

Sted, om end det modsatte maa anses som Regel; 4) at Prosektoren skal

assistere den anatomiske Docent ved Undervisningen i Dissektion og ved

øvelser for de studerende i Mikroskopi saa vel som ved Forelæsningerne,

hvortil han har at udføre de nødvendige Præparater, og ved Ordningen og

Vedligeholdelsen af den anatomiske Samling ***).

(Lægev. Fak. Arkiv.)

Concl. cons. om Ordningen af nogle almindelige Universitetsfor- Juni 6.

hold****).

1. Konsistorium beslutter, at der til Cirkulation af de anordnede

Tilhørerlister (baade Begyndelses- og Slutningslister) , for Fremtiden skal

benyttes trykte Skemata med 3 Rubriker, nemlig for Navn, Dimissionsaar

og Studiefag, hvilke det paaligger vedkommende Docenter at paase udfyldte.

Reglerne om Listernes Optagelse optrykkes og omsendes. 2. Det ind-

stilles til Ministeriet, at Indberetningerne om Begyndelsen af de anmeldte

og om de i det forlobne Halvaar holdte Forelæsninger og øvelser samt Tii-

hørerlisterne for Fremtiden indsendes fra Fakulteterne til Konsistorium , og,

efter Benyttelse her, af dette til Ministeriet. Et Oversigtsuddrag af Ind-

beretningerne og Listerne optages i Aarbogen. 3. Konsistorium beslutter,

at Tilsynet med Trykningen og Udgivelsen af Lektionskatalogen, naar den

*) Paa Budgetforslaget for 1878—79 er der derefter ved Bevillingerne til det zoologiske

Museum og det fysiologiske Laboratorium optaget følgende Bemærkninger: »Mu-

seumsraadet (Bestyreren) bemyndiges til paa denne Konto at overføre fra et Fi-

nansaar til et andet som disponibel Beholdning indtil 1100 Kr. (200 Kr.) og til

mod behørig Forklaring i Regnskabsoversigten at overskride Kontoen med et lige

saa stort Beløb, som likvideres med mindst 275 Kr. (50 Kr.) aarlig. Univ. Aarb.

f. 1876-77 S. 87-99.

**) Univ. Aarb. f. 1876-77 S. 62.

***) Univ. Aarb. f. 1876-77 S. 57-58.
****) Univ. Aarb. f. 1876-77 S. 1—6 og f. 1877-78 S. 279-86,
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Juni h. Tid kommer, at dette skal overdrages til en ny Kodaktør, gaar over til Beferen-

darius. 5.*) Konsistorium vedtager følgende Forandringer med Hensyn til

Fordelingen af Universitetets Festprogrammer: a) TilUddeling ved Forfatteren

bestemmes for Frem liden 100 Explr. b) Det forbliver ved den gjældende

Ordning med Hensyn til Kollegierne og Regensen. c) Don almindelige Ud-

deling til de studerende bestemmes til 100 Explr. d) Der skal gives de

studerende, som paavise en særlig Interesse, fortrinsvis Adgang til at er-

holde Programmet, e) Strax eller ved indtræffende Lejlighed foretages de af

Udvalget foreslaaede Reduktioner paa Fordelihgslisten. De Indskrænkninger,

som ikke strax kunne linde Sted, paahviler det Rektor i paakommonde Til-

fælde at iværksætte.

(Univ. Arkiv.)

Juni 7. Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved bevilges, at Student

fra Christiania Universitet N. K, uden at underkaste sig nogen Adgangs-

examen eller filosofisk Prøve, maa immatrikuleres ved Kjøbenhavns Universitet

med Ret til at underkaste sig Embedsexamen eller Magisterkonferens samt

til at tage akademiske Grader ved samme efter de derom gjældende

Regler. **)

(Univ. Arkiv.)

Juni 28. Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved bifaldes , at de Ind-

beretninger om de i hvert Halvaar holdte Forelæsninger og -Øvelser med

Tilhørerlisterne, og de Indberetninger om Begyndelsen af anmeldte Fore-

læsninger, som i Følge Univ. og Skole-Direkt. Skr. 14. Dec. 1844 og

15. April 1845 samt Underv. Min. Skr. 16. Maj 1860 skulle indsendes fra

Fakulteterne til Ministeriet, for Fremtiden sendes fra Fakulteterne til Kon-

sistorium og af dette, efter at være benyttede paa den af Konsistorium an-

givne Maade, indsendes samlede til Ministeriet, alt dog under den Forud-

sætning, at Konsistorium giver de Paamindelser til Fakulteterne eller

enkelte Docenter om Indsendelse i rette Tid, som maatte vise sig fornødne,

og at i ethvert Tilfælde Indberetningerne for hvert Semester ere Ministeriet

tilstillede inden Udgangen af det paafolgende Semester. ***)

(Univ. Arkiv.)

Juli 3. Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om
Gjenoprettelsen af et magnetisk Observatorium:****)

I Anledning af, at Marineministeriet havde udtalt Ønsket om Gjenoprettelsen af

et magnetisk Observatorium og dettes Henlæggelse under det astronomiske Observatoriums

Ledelse, eftersom der ved dette er opfort en Bygning i det nævnte Øjemed, har Konsi-

storium i Skrivelse til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet udtalt

:

Konsistorium anser det for det naturligste, at Sokortarkivet selv over-

tager de med de magnetiske Observationer forbundne Arbejder, i hvilke

*) Nr. 4 angik Forslag for den akademiske Lærerforsamling, se kgl. Resol. 28. Nov.

1877 og Bekj. 1. Dec. 1877.

**) Univ. Aarb. f. 1876-77 S. 37-38.
***) Univ. Aarb. f. 1876-77 S. 1-5.
****) Univ. Aarb. f. 1877-78 S. 355-57.
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det er nærmest interesseret. Det udtaler derhos, at der vel ogsaa, hvis Juli 3.

Hensynet til den for Haanden værende Bygnings Beliggenhed ikke betragtes

som afgjorende, kunde være Grund til at drøfte det Sporgsmaal, om det ikke

var rimeligt at henlægge dem under dot meteorologiske Institut. Skulde det

imidlertid blive Resultatet af yderligere Forhandling om noget af disse

Alternativer, at man fra Marineministeriets Side vedblivende ønskede, at

Prof. astron. overtog Arbejdet, og hvis en Overenskomst med Videnskabernes

Selskab med Hensyn til Bygningen og Instrumenterne blev opnaaet, ser

Konsistorium ikke, at noget kan være til Hinder for at modtage Prof. Thieles

Tilbud om at overtage disse Arbejder, idet Konsistorium dog forudsætter, at

dette kun kan forbinde ham personlig, men ikke paalægge hans eventuelle

Eftermænd, uden fornyet Forhandling med dem, et Arbejde, der ligger uden

for deres Embedspligt og uden for Universitetets Opgaver, og som de maaske

kunde have Betænkelighed ved at overtage. Konsistorium betragter det

fremdeles som en Selvfølge, at den Omstændighed, at Prof. astron. ved et

Arrangement som det omtalte kom til at lede de omspurgte Arbejder, ikke

kan paadrage det astronomiske Observatorium eller Universitetet overhovedet

nogen som helst pekuniær Byrde, men at det maa blive Marineministeriets

Sag at skaffe de Pengemidler til Veje, som behøves til at lønne Arbejdet og

vedligeholde Instrumenterne.
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet — i Anled- Juli 4.

ning af, at en fra Fakultetet indkommet Begjæring om Tilladelse til at konferere

en Doktorand den medicinske Doktorgrad manglede den for Meddelelsen af

Ministeriets Samtykke hertil nødvendige Udtalelse af Fakultetet eller af

Dekanus paa dettes Vegne om Doktorandens Værdighed til at opnaa Graden

efter den mundtlige Forsvarshandling — hvorved begjæres en udtrykkelig

Erklæring herom, ligesom det paalægges Fakultetet for Fremtiden at iagt-

tage, at slige Begjæringer støttes til en bestemt Udtalelse i denne

Henseende.
(Lægev. Fak. Arkiv.)

Kons. Oirk. til samtlige Fakulteter om Indberetninger med Hensyn Juli 9.

til anmeldte og holdte Forelæsninger og øvelser samt Indsendelse af Til-

hørerlister. *)

De af Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler under 14. Dec.

1844 og 15. April 1845 samt af Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-

væsenet under 16. Maj 1860 fastsatte Regler om Afgivelse af Indberetninger

med Hensyn til anmeldte og holdte Forelæsninger og øvelser samt Ind-

sendelse af Tilhørerlister bringes herved paa ny i Erindring med nogle

nærmere Bestemmelser, som dels efter Konsistoriums Indstilling ere bifaldte

af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet under 28. Juni 1877, dels

vedtagne af Konsistorium.

1. Samtlige ved Universitetet ansatte Docenter have umiddelbart efter

*) Univ. Aarb. f, 1876-77 S. 1-6.



1877. 496

Juli !». livert akademisk Halvaars Udløb at tilstille redkommende Dekanat Lister

over Tilhørere og Deltagere med Hensyn til de af dem holdte Forelæsninger

Øvelser, der aærmesl ere beregnede for studerende og bestemte til disses

akademiske Uddannelse. Samme Forpligtelse paahviler Privatdocenter, hvilket

skul tilkjendegives disse, naar de indsende deres Anmeldelser om Forelæs-

ninger til Indrykkelse i Lektionskataloget. 2. Disse Lister bar optages i

det mindste tvende Gange for hver Forelæsning, nemlig i Løbet dels af den

første, dels af den sidste Maaned af det Halvaar, hvori Forelæsningerne

holdes. Dog gjælder Forpligtelsen til foruden Begyndelseslister ogsaa at op-

tage Slutningslister ikke med Hensyn til Privatissima, om de endogsaa holdes

for studerende. De Lister, der kort før Forelæsningernes Begyndelse maatte

være optagne enten af Kassereren eller af vedkommende Docenter selv,

kunne træde i Stedet for Lister, optagne ved selve Forelæsningernes Be-

gyndelse. 3. Til Listerne benyttes fra Efteraars Halvaaret 1877 at regne

trykte Skemata med Rubriker for Navn, Dimissionsaar og Studiefag, hvis

Udfyldelse det paahviler Docenten at paase. 4. I de Indberetninger, med

hvilke Listerne indsendes, bliver paa et dertil indrettet Skema at angive,

hvilke Forelæsninger Docenten har holdt, om de ere holdte offentlig, privat

eller privatissime, det ugentlige Timeantal, naar Forelæsningerne ere be-

gyndte, naar sluttede og hvorvidt tilendebragte, hvorvidt større Afbrydelse

har fundet Sted, og da, af hvilken Grund. 5. Indberetningerne med

Tilhørerlister indsendes af vedkommende Dekanater til Konsistorium snarest

mulig efter hvert akademisk Halvaars Udløb, og indsendes af Konsistorium

til Ministeriet. 6. Inden 14 Dage efter hvert akademisk Halvaars Be-

gyndelse indsendes af Fakultetet til Konsistorium en Beretning, om de i

Lektionskatalogen anmeldte Forelæsninger af Docenterne ere begyndte i rette

Tid, overensstemmende med Bekj. 13. Maj 1850 om en forandret Inddeling

af det akademiske Aar § 2, hvilken Beretning, for saa vidt enten den i

samme Bekjendtgjørelses § 4 ommeldte Omstændighed, eller særlige person-

lige Grunde i noget Tilfælde maatte have forsinket eller hindret Forelæs-

ningernes eller en enkelt Forelæsnings Begyndelse til den foreskrevne Tid,

bliver at ledsage med særskilt Oplysning desangaaende. Konsistorium ind-

sender disse Indberetninger til Ministeriet.
(Univ. Arkiv.)

Juli 12. Underv. Min. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet, hvorved det

meddeles, at Ministeriet har bemyndiget Direktionen for det kgl. Frederiks

Hospital til, i Lighed med, hvad der gjælder for Kommunehospitalet, at ud-

levere til Brug ved Forelæsninger og øvelser under Fakultetet Ligene af

saadanne paa Hospitalet afdøde Patienter, der ikke blot have været frit lig-

gende og blive begravede paa Hospitalets Bekostning, men for hvem der

tillige i de nærmeste Dage efter deres Død ikke vises Interesse fra Slægt-

ninges eller andre Paarørendes Side ved Henvendelse i Hospitalet i Anled-

ning af Begravelsen, og om hvem Hospitalet hverken har skaffet eller har

kunnet skaffe sig nogen Kundskab om Liget inden Tiden for Begravelsen.*)

(Lægev. Fak. Arkiv.)

*) Univ. Aarb. f. 187G-77 S. 41-57.
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Underv. Min. Skr. til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet — Avg. 18.

i Anledning af, at Fakultetet havde gjort Forestilling, da Ministeriet havde

opslaaet et ledigt Professorat, uden at give Fakultetet Lejlighed til at udtale

sig herom — hvorved svares, at det fra første Færd har været Ministeriets

Tanke ikke at tage nogen Bestemmelse om Pladsens Besættelse, uden i For-

vejen at have givet Fakultetet Lejlighed til herom at udtale sig, men at det

har ment og fremdeles mener, at det rette Grundlag for en Udtalelse i saa

Henseende først da er tilstede, naar det foreligger, hvilke Kræfter man har

at vælge mellem.*)
(Rets- og stats v. Fak. Arkiv.)

Kons. Skr. til det filosofiske Fakultet om Forstaaclsen af Kons. Okt. 2.

Cirk. 9. Juli s. A.**)

Da det filosofiske Fakultet, foranlediget ved en Forespørgsel fra Prof. Paludan-

Miiller, havde udtalt Ønsket om en nærmere Forklaring af den i Kons. Cirk. 9. Juli s. A.

indeholdte Bestemmelse om, ved hvilke Forelæsninger Tilhorerlister skulle optages, svarede

Konsistorium:

Den nævnte Bestemmelse gjentager ordret den gjældende, af Univer-

sitets Direktionen fastsatte Regel. Bemeldte Direktion havde først i Aaret

1844 resolveret, at Tilhørerlister skulde udsendes over alle de af de ved

Universitetet ansatte Docenter holdte Forelæsninger, men indskrænkede paa

Konsistoriums Indstilling i Aaret 1845 Regelen til »saadanne Forelæsninger

og Øvelser, der nærmest ere beregnede for studerende og bestemte til disses

akademiske Uddannelse.***)« Det af Konsistorium nedsatte Udvalg, til hvis

Udtalelser man henholdt sig, motiverede Forslaget om denne Indskrænkning

ved den Betragtning, at saadanne Forelæsninger, som ere beregnede for et

Publikum uden for Universitetet, hverken udgjorde nogen Bestanddel af de

akademiske Kursus eller vare bestemte til at betragtes som en Del af ved-

kommende Professorers Opfyldelse af deres akademiske Docentpligt, hvorfor

det blandt andet ogsaa vel kunde være en Ret, men ej en Pligt at anmelde

dem i Lektionskatalogen. For saa vidt der i enkelte Tilfælde kunde være

Tvivl, om en Forelæsning efter disse Synspunkter faldt ind under Regelen,

forudsatte man, at Spørgsmaalets Afgjørelse maatte ske af vedkommende

Docent selv, som da paa Indberetningsskemaet kunde gjore de fornødne for-

klarende Bemærkninger, naar han fremsendte Beretning uden at lade Lister

medfølge. — For saa vidt den omtalte Bestemmelses Forstaaelse ikke allerede

med tilstrækkelig Tydelighed fremgaar af dens Ord, vil den fornødne Vej-

ledning findes i det oven anførte, som ogsaa i det almindelige Øjemed med
Listerne, at gjøre en nøjagtig og fuldstændig Oversigt over den akademiske

Undervisnings Benyttelse af Studenter mulig. Medens det er klart, at Pligten

at indsende Tilhørerlister ikke udstrækker sig til alle af Universitetslærere

i Universitetsbygningen holdte Foredrag, er det paa den anden Side lige saa

vist, at den ingenlunde er indskrænket til saadanne Forelæsninger, der sigte

til de studerendes Forberedelse til en Examen, og at det heller ikke i og

*) Univ. Aarb. f. 1877-78 S. 290.

**) Univ. Aarb. f. 1877-78 S. 288-90.
***) UDir. Skr. 15. April 1845.

Normer l Univ. II. G3
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Okt. 2. for sig er tilstrækkeligt til at fritage, at en Del olier endog største Delen af

Tilhørerne ikke ere Studenter. Kun maa det herved erindres, at Listerne efter

deres Øjemed, og som det tydelig fremgaar af de nye trykte Skematas Ru-
briker, kun ere bestemte til at paategnes af Studenter, ikke af andre Til-

hørere, hvem deres Cirkulation derfor heller ikke kan genere eller skræmme,

i alt Fald, naar dette Forhold forklares af Docenten. Et afgjørende Syns-

punkt for de Tilfælde, hvor Forelæsningen ikke udelukkende er beregnet paa

Studenter, er det af oven nævnte Udvalg fremhævede, om Forelæsningen er

bestemt til at betragtes som en Del af vedkommende Professors Opfyldelse

af hans akademiske Docentpligt. Deraf følger nemlig aldeles klart, at Til-

hørerlister maa indsendes, naar vedkommende Forelæsning er den eneste af

Docenten anmeldte, og han altsaa ved den nødvendig maa have til Hensigt

at fyldestgjore sin Pligt som akademisk Docent.
(Univ. Arkiv.

)

Nov. 13. Underv. Min. Skr. til det filosofiske Fakultet — i Anledning af et

Andragende fra en studerende, som i Juli 1877 havde absolveret Examen

artium, om i Januar 1878 at underkaste sig den filosofiske Prøve — hvorved

tilkjendegives, at Ministeriet i Overensstemmelse med sin Udtalelse i Skrivelse

af 12. Okt. 1876 angaaende et lignende Andragende ikke skjenner rettere, end

at der er tilstrækkelig Grund til at bevilge det foreliggende Andragende, dog

selvfølgelig saaledes, at Andrageren examineres i et fuldstændigt Forelæs-

ningskursus til den filosofiske Prøve.*)
(Filos. Fak. Arkiv.)

Nov. 22. Kons. Cirk. til samtlige Fakulteter, hvorved dets Cirkulære af 3.

Sept. 18G4, i Følge hvilket det paahviler Fakulteterne at indberette til Kon-

sistorium, naar og under hvilken Dato Doktorgraden — for det theologiske

Fakultets Vedkommende tillige Licentiatgraden — er konfereret nogen,

bringes i Erindring.
(Univ. Arkiv.)

Nov. 28. Kgl. Resol., hvorved bifaldes: 1) at det akademiske Aar ved Kjøben-

havns Universitet for Fremtiden maa begynde d. 1. Sept. i Stedet for, som

hidtil, d. 23. Avg.**) og 2) at Bestemmelsen i Reskr. 23. Dec. 1837 II b.

erholder følgende Affattelse: Talen holdes af Programmets Forfatter.***)

(Univ. Arkiv.)

Dec. 1. Bekj. (Resol. 28. Nov.) om, at Kongen har bifaldet, at det akademiske

Aar ved Kjøbenhavns Universitet for Fremtiden maa begynde den 1. Sept.

i Stedet for, som hidtil, den 23. Avgust.***)
(Univ. Arkiv, Aftryk.)

Dec. 21. Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, i

Anledning af en Forespørgsel fra samme, hvori svares, at det ved de i de

*) Univ. Aarb. f. 1877-78 S. 297-98.

**) Se Bekj. 1. Dec. 1877.

***) Univ. Aarb. f. 1877-78 S. 279-88.
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senere Aar stiftede Legater stadig er blevet paalagt de udnævnte Eforer i Dec. 21.

Eforiprotokollen at indføre en Afskrift af de paagjældende Fundatser.

(Univ. Arkiv.)

1878.

Kons. Cirk. til samtlige Fakulteter om, at der indtil videre, af Jan. 9.

Hensyn til Rengjoringsarbejderne, ikke maa holdes Forelæsninger eller øvelser

paa Universitetet Lørdag Efterm. efter Kl. 4.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium — i Anledning af et Andra- Jan. 23.

gen de fra cand. phil. Tauber om Tilladelse til at holde Forelæsninger over

Zoologi ved Universitetet, foreløbig i et Tidsrum af 2 Aar — hvorved med-

deles, at Ministeriet, da den af Ansøgeren skrevne Afhandling for Doktor-

graden var blevet antaget af Fakultetet, og da der angaaende den paafulgte

mundtlige Forhandling har vist sig ikke ringe Dissens, har fundet det billigt,

at der gives ham Lejlighed til at prøve sine Kræfter ved at holde Forelæs-

ninger og derfor tilstaaet ham den forlangte Tilladelse paa et Aar.*)

(Univ. Arkiv.)

Vedtagelse af Kommissionen for Tillægsexamen om, at en Kandidat Jan. 31.

atter kan indstille sig til Tillægsexamen efter Adg. 1. Juli 1872 efter V«

Aars Forløb.
(Kommissionens Journal.)

Kons. Skr. til Eforus for Borcks Kollegium, hvorved det tillades Marts 28.

Alumnus N. N. at tage en Student, som ej er hans Broder, til sig" som Kon-
tubernal.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om, at der for dets Vedkom- April 15.

mende ikke haves noget imod, at Frue Kirke overlades Universitetet til Be-

nyttelse ved dets 400aarige Stiftelsesfest efter afholdt Højmessetjeneste

d. 2. Juni 1879 Kl. 12.**)

(Univ. Arkiv.)

Vedtagelse af de juridiske Professorer og de faste Censorer om, at April 27.

man for Fremtiden ikke vil. meddele nogen Oplysning til Kandidaterne om deres

Afhandlingers Beskaffenhed, lørend den fælles Censur er afholdt.***)

(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved der meddeles N. N., Maj 6.

— der havde gjennemgaaet det for begavea> Seminarister bestemte udvidede

Kursus og bestaaet de afsluttende Prøver med udmærkede Karakterer — Tilladelse

til at underkaste sig Tillægsexamen i mathematisk- naturvidenskabelig Ret-

*) Univ. Aarb. f. 1877-78 S. 365.

**) Univ. Aarb. f. 1878-79 S. 594-96.
***) Univ. Aarb. f. 1877-78 S. 294.

63*



1878. 500

Maj & ning efter Bekj. 22. Maj 1874, dog saaledes, at han fritages for Examen i

Naturlære. *)

(Univ. Arkiv.)

Maj 18. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at der, i

Stedet for de ved Univ. og Skole-Direkt Skr. 10. Maj 1845 fastsatte Under-

afdelinger for det forrige fysiologisk-zootomiske Museum- Normalsum, fra Be-

gyndelsen af Finansaaret 1878—79 at regne holdes de af Prof. Panum fore-

slaaede Underafdelinger**) i Regnskabet til Oplysning om Anvendelsen af den

tor det nuværende fysiologiske Laboratorium bevilgede Normalsum, uden at

der bestemmes noget fast Beløb for hver enkelt af disse Poster, medens selv-

følgelig den samlede Normalsum for Laboratoriet ikke maa overskrides. Det

paalægges derhos Bestyreren ved Udløbet af hvert Finansaar at afgive til

Kvæsturen til Fremlæggelse ved Universitetets Hovedbog den i Universitets

Direktionens Skrivelse paabudte Oversigt over, hvor meget der er udbetalt

for hver enkelt Underafdeling. ***)

(Univ. Arkiv.)

Juni 4. Vedtagelse af det theologiske Fakultet og de faste Censorer om
fremtidig ved Bedømmelsen af de skriftlige Besvarelser ved theologisk Em-
bedsexamen at bruge 2 Grader i Laud., nemlig 11 og 12 i Stedet for, som

tidligere, kun 11. Fuldt Laud. betegnes derfor i Fremtiden ved 13 i Stedet

for 12. Talværdierne for Karaktererne ere da: Laud. = 11—13, Haud ill.

Imi gr> 8—10, Haud ill. 2di
gr. 5—7, Non cont. 1_4.****)

(Theol. Fak. Arkiv.)

Juni 6. Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Frue Kirkes Retsforhold

til Hvidovre Kirke. *****)

Ministeriet udtaler, at det i Henhold til de i den afgivne Komite-

betænkning indeholdte Undersøgelser, hvis Resultat i et og alt stemmer

overens med det, hvorved Ministeriet ved lignende Undersøgelser er kommet

med Hensyn til Frue Kirkes Retsforhold til Hvidovre Kirke, er aldeles enigt

i, at sidst nævnte Kirke eller Hvidovre Bys Kirketiende tilhorer Frue Kirke,

og at den i Univ. Skole-Direkt. Skr. 14. Juni 1836, under den urigtige Forud-

sætning om Universitetets Ejendomsret til bemeldte Kirketiende, tagne Be-

stemmelse om, at Hvidovre Kirke, naar den daværende Værge for Frue

*) Univ. Aarb. f. 1877-78 S. 297.

**) Disse Underafdelinger ere: ') Brændsel og Belysning (herunder Gas), a
) Kemi-

kalier (herunder Spiritus), 3
) Glas og Porcellæn samt Gummi- og Kautschuk-

varer og andre Gjenstande, som udkræve hyppig Fornyelse, 4
) Instrumenter,

Apparater og Præparater, Boger, Afbildninger og andre Gjenstande, som ere be-

stemte til Opbevaring i længere Tid, saaledes at de kunne betragtes som Inven-

tariegjenstande, 5
) Haandværksaibejde og andet for Laboratoriet udfort Arbejde

(herunder Reparationer), 6
) lobende Udgifter (herunder Anskaffelse og Under-

hold af levende Dyr).

***) Univ. Aarb. f. 1887-78 S. 495-97.
****) Univ. Aarb. f. 1878—79 S. 618.

*****) xjniv. Aarb. f. 1877-78 S. 555—81.
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Kirke fraraadte denne Bestilling, skulde henlægges under Kvæsturens Be- Juni G.

styrelse, og Hvidovre Bys Kirketiende oppebæres af Universitetet, maa fra-

faldes. Derimod kan Ministeriet ikke være enigt i, at der ved den Maade,

hvorpaa der i umindelig Tid af Universitetet som Patronat for Frue Kirke

er disponeret over den omhandlede Kirketiende som Vederlag for Udførelsen

af dets Patronatsforretninger, kan være vundet nogen Ret for Universitetet

over for Frue Kirke med Hensyn til bemeldte dens Fjendom, nemlig at en

væsentlig Del af den omhandlede Kirketiende skulde vedblive at tjene som

Vederlag for Udførelsen af de Forretninger, der paahvile Universitetet som

Patronat for Frue Kirke og derigjennem som Bestyrer af Hvidovre Kirke.

Men ved Siden heraf miskj ender Ministeriet ikke Billigheden af, at der sam-

tidig med Frue Kirkes Reintegration i Besiddelsen af Hvidovre Bys Kirke-

tiende tillægges Kirkens akademiske Værge et passende Vederlag for det med

dette Hverv forbundne Ansvar og Arbejde, hvilket Vederlag Ministeriet er

enigt med Konsistorium i at kunne afholdes af den omhandlede Kirketiende

og med det af Konsistorium foreslaaede Beløb, afrundet til 50 Tdr. Byg

aarlig. — I Overensstemmelse med foranstaaende bifalder Ministeriet derfor

Komiteens, af Konsistorium tiltraadte Indstillinger saaledes: at Vor Frue

Kirke i Kjøbenhavn, med Tilsidesættelse af den i Univ. og Skole-Direkt.

Skr. 14. Juni 1836 tagne Bestemmelse, erkjendes som Ejer af Hvidovre

Kirke, hvis Bestyrelse som Følge deraf overgaar til Inspektionen og Patro-

natet for først nævnte Kirke, og at, ligeledes som; Følge deraf, samtlige

Hvidovre Kirkes Indtægter, deriblandt navnlig Hvidovre Bys Kirketiende,

med Undtagelse af 50 Tdr. Byg, der tillægges Frue Kirkes akademiske

Værge, oppebæres af Frue Kirke med Forpligtelse til Hvidovre Kirkes Ved-

ligeholdelse og Afholdelsen af dens øvrige Udgifter. Ministeriet bifalder

derhos, at Frue Kirkes borgerlige Værges Løn forhøjes til en samlet Sum af

200 Kr. aarlig. Hvad angaar Indstillingspunkt Nr. 3 litr. b overlader Ministeriet

til Inspektionen og Konsistorium at ordne det fornødne med Hensyn til

Førelsen af et særligt Regnskab for Hvidovre Kirke som en Underafdeling

af den akademiske Værges Regnskab for Frue Kirke, samt henstiller til Kon-

sistorium, om det efter nærmere Forhandling med Inspektionen finder An-

ledning til at fastholde den under bemeldte Indstillingspunkts litr. c og d

foreslaaede Oprettelse af en særegen Fond for Frue Kirke af Hvidovre Kirkes

Overskud m. v.*) Endelig tilføjes, at de ovenstaaende Bestemmelser angaaende

Henlæggelsen af Hvidovre Kirkes Indtægter til Frue Kirke, angaaende Hono-

raret til den akademiske Værge saa vel som angaaende Forhøjelsen af

Honoraret til Frue Kirkes borgerlige Værge maa regnes at tage deres Be-

gyndelse med Regnskabsaaret fra 1. Maj 1875.
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved meddeles, at Mini- Juni 27.

steriet for Fremtiden kun i saadanne Tilfælde vil anbefale Fritagelse for

Magisterkonferensen som Betingelse for Adgangen til at disputere, hvor

Doktoranden ad anden Vej, navnlig ved videnskabelige Arbejder, har godt-

*} Jfr. Kons. Skr. 4. Juli 1878.
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Juni 27. gjort al besidde den almindelige videnskabelige Dannelse og Dygtighed i sil

specielle Fag, ai Magisterkonferensen kan bortfalde. End videre bifalder

Ministeriet de tvende af Konsistorium foreslaaede Tilføjelser til de under

26. April 1855 bekjendtgjorte Bestemmelser til Ordens overholdelse ved det

offentlige Forsvar af Doktorafhandlinger, nemlig at der til g 1 føjes følgende

Slutningspassus : .. Foruden de officielle Opponenter ere de Medlemmer af

Fakultetet, under hvis Videnskabsfag Disputatsens Æmne hører, og som ej

have lovligl Forfald, pligtige til at overvær«? Forsvarshandlingen,« <>n at g 4

affattes saaledes: »Der tilstaas ordentligvis hver af Opponenterne ex officio

lVs Time og hver Opponent ex auditorio 9U Time, derunder indbefattet den

Tid, Doktoranden behøver til at give Svar; dog kan Styreren, for saa vidt

som Antallet af de anmeldte Opponenter tillader det, tilstaa en længere

Tid. Hele Handlingen maa ikke vare over 6 Timer.« *)

(Univ. Arkiv.)

Juli 3. Kons. Cirk. til samtlige Fakulteter, hvorved Ministeriets Skrivelse

af 27. Juni s. A. meddeles, idet bemærkes, at de af samme under 20. April

1855 bekjendtgjorte Bestemmelser herefter ville blive omtrykte saaledes, som

disse nu al Ministeriet ere forandrede.**)

De derefter omtrykte Bestemmelser lyde saaledes: Ministeriet for

Kirke- og Undervisningsvæsenet har under 12. April 1855 og 27. Juni 1878

bifaldet følgende Bestemmelser til Ordens Opretholdelse ved det offentlige

Forsvar af Afhandlinger for Erhvervelsen af akademiske Grader, nemlig:

1. Forsvarshandlingen styres af Fakultetets Dekanus eller af en anden

dertil af Fakultetet udnævnt Professor. Styreren giver Ordet og paaser, at

Handlingen foregaar paa en værdig Maade; han kan paalægge en Opponent

at ophøre, og i fornødent Fald afbryde Handlingen. Styreren deltager ikke

selv i Disputationen. Foruden de officielle Opponenter ere de Medlemmer

af Fakultetet, under hvis Videnskabs Fag Disputatsens Æmne hører, og som

ej have lovligt Forfald, pligtige til at overvære Forsvarshandlingen. 2. Be-

rettigede til at optræde som Opponenter ere ordentligvis kun akademiske

Borgere, uden Hensyn til Livsstilling, samt Kandidaterne fra det polytekniske

Institut og det forrige kirurgiske Akademi. Andre, som ønske at opponere,

maa derom forud henvende sig til vedkommende Fakultet. 3. De, som

ville opponere, have at melde sig hos Fakultetets Dekanus inden Begyndelsen

af Handlingen ; dog kan Styreren ogsaa give Tilladelse under selve Hand-

lingen, men uden at betage dem, som tidligere have meldt sig, Forretten.

4. Der tilstaas ordentligvis hver af Opponenterne ex officio l
1
'i Time og

hver Opponent ex auditorio 3
,U Time, derunder indbefattet den Tid, Dok-

toranden behøver til at give Svar; dog kan Styreren, for saa vidt som

Antallet af de anmeldte Opponenter tillader det, tilstaa en længere Tid.

Hele Handlingen maa ikke vare over G Timer. 5. Foranførte Bestem-

melser skulle indtil videre trykte medfølge enhver Disputats.

(Univ. Arkiv.)

*) Univ. Aarb. f. 1877-78 S. 301-24.

**) Univ. Aarb. f. 1877-78 S. 324.
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Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om, Juli 4.

at Konsistorium har vedtaget*), at der af Frue Kirkos akademiske Værge

fremdeles fores et særligt Regnskab over Hvidovre Kirkes Indtægter og Ud-

gifter som en Underafdeling af hans Regnskab for Frue Kirke, at der af

Overskuddet af Hvidovre Kirkes Indtægter dannes en særlig, Frue Kirke til-

horende Fond, som under Benævnelsen »Frue Kirkes Fond af Hvidovre

Kirkes Overskud« faar en særegen Konto i Universitetets Legathovedbog, og

at den akademiske Værge til denne Fond ved det aarlige Regnskabs Afslut-

ning indbetaler de kontante Beholdninger i fulde hundrede Kroner, som

ikke ere nødvendige til Afholdelse af Kirkens Udgifter, at Konsistorium,

saa ofte der dertil findes Anledning, tager Bestemmelse, om nogen Del af

Fondens Beholdning skal anvendes til Udgifter ved Frue eller Hvidovre

Kirke, der ej maatte kunne dækkes af Aarets løbende Indtægter, eller skal

overføres til Frue Kirkes Kapitalformue, samt at disse Bestemmelser bringes

til Anvendelse fra 1. Maj 1875 at regne.
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes følgende Tillægsbestemmelser til Fun- Juli 8.

datsen for Elers Kollegium af 29. Nov. 1691.

§ 1. Naar der blandt Ansøgerne om en- stipendieLøs Eneplads paa

Elers Kollegium findes Kandidater, der agte at fortsætte deres Studier efter

endt Embedsexamen, og i ovrigt have de udfordrede Egenskaber, skulle disse

have Fortrin. Med den heraf følgende Begrænsning vedbliver den Fortrins-

ret, der er tilladt Ansøgere af Stifterens og hans Hustrus Slægt, at gjælde

som f »rhen. § 2. Regelen i Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. VI Nr. 4

og 5, jfr. Fundats for Elers Kollegium § 4, angaaende den længste Tid, i

hvilken Plads paa Kollegierne kan nydes, skal ogsaa finde Anvendelse paa

de stipendieløse Ene- eller Kontubernalpladser paa Elers Kollegium. § 3.

Med Hensyn til dem, der nu nyde Bolig paa Kollegiet, bliver der at for-

holde efter de hidtil gjældende Regler, saa vel i Henseende til Adgangen

(§ 1) som til Tidsgrænsen (§ 2). **)

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bevilges, at der af Avg. 22.

Universitetets Konto for forskjellige lobende og extraordinære Udgifter for

1878—79 anvendes et Beløb af 200 Kr. til Anskaffelse af Vægkort til Brug

ved Docent Løfflers geografiske Forelæsninger, hvilke Kort blive Univer-

sitetets Ejendom.
(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til det mathematisk- naturvidenskabelige Fakultet, i Sept. 1G.

hvilken det — i Anledning af, at en Docent umiddelbart til Ministeriet

havde indgivet et Andragende om, at der maatte stilles et Beløb til hans

Disposition til Anskaffelsen af Vægkort til Brug ved hans Forelæsninger —

*) Univ. Aarb. f. 1877-78 S. 581-82.

—) Univ. Aarb. t 1877-78 S. 362 -63.
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Sept. 16. bringes i Erindring, at dot er Regel, at slige Andragender fra Universitetets

Docenter bør indgives gjennem Fakultet og Konsistorium til Ministeriet.*)

(Univ. Arkiv.)

Si-pt 30. Underv. Min. Skr. til Kommissionen for Tillægsexamen , hvorved

meddeles N. N. (der havde underkastet sig 1 'roven for Seminarister) Til-

ladelse til at indstille sig til Tillægsexamen for studerende i mathematisk-

naturvidenskabelig Retning efter Bekj. 22. Maj 1874, saaledes at han fri-

tages for Prøven i Naturlære.**)
(Kommissionens Arkiv.)

Okt. 10. Underv. Min. Skr. til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet,

hvorved meddeles cand. jur. N. N. Tilladelse til at underkaste sig statsviden-

skabelig Examen saaledes, at han, foruden at være fritaget for Examinationen

i dansk Retsencyklopædi i Henhold til Bekj. 10. Juni 1851 § 3, yderligere

fritages for at examineres i dansk Statsret.***)

(Ministeriets Arkiv.)

Nov. 30. Kons. Skr. til Bestyrelsen for Studenter -Sangforeningen hvorved

meddeles, at der 14 Dage før den tidligste Dag, paa hvilken de tvende

aarlige Universitetsfester kunne blive afholdte, vil blive givet dens Musik-

direktør skriftlig Underretning om det omtrentlige Tidspunkt, og derefter

snarest muligt lignende Underretning om den endelige Bestemmelse. Konsi-

storium udbeder sig derhos hurtigst muligt Meddelelse efter den første

Underretning, hvis der Ira Sangforeningens Side skulde være Hindring mod
Valget af en enkelt Dag inden for de antydede Tidsgrænser.****)

(Univ. Arkiv.)

1879.

April 30. Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved bifaldes , at Refor-

mationsfesten for 1879 maa bortfalde, samt at Rektor- og Dekanskiftet fore-

gaar d. 10. Nov. s. A., ganske paa samme Maade, som om Reformations-

festen var blevet holdt paa denne Dag. *****)

(Univ. Arkiv.)

Maj 23. Underv. Min. Skr. til Konsistorium — i Anledning af, at extra-

ordinær Docent ved Universitetet Sundby, der var ansat for et Tidsrum af

5 Aar, havde begjæret en Udtalelse fra Ministeriet, om Kundgj. 18. Sept.

1850 § 2 a. udelukkede ham fra den akademiske Lærerforsamling, og, for

saa vidt Fortolkningen maatte føre hertil, andraget paa en Forandring af

Bestemmelsen i den Retning, at han og Universitetslærere i lignende Stilling

fik den Ret til Deltagelse, fra hvilken de i saa Fald var udelukkede — ved

hvilken Ministeriet erklærer sig enigt med Konsistorium i, at Kundgj. 1850

*) Univ. Aarb. f. 1878-79 S. 616-17.

**) Univ. Aarb. f. 1878-79 S. 618.

***) Univ. Aarb. f. 1878-79 S. 619-20.
****) Univ. Aarb. f. 1878-79 S. 640.

*****) Univ. Aarb. f. 1878—79 S. 639-40.
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udelukker de for en vis bestemt Tid eller indtil videre ansatte Docenter Maj 23.

fra Deltagelse i den akademiske Lærerforsamlings Forhandlinger, saaledes

som det ogsaa er bemærket i Forestillingen, der gik forud for den kgl.

Resol. 1. Sept. 1850, jfr. Lindes Medd. f. 1849—5G S. 38, ligesom Mini-

steriet med Hensyn til Docent Sundbys subsidiære Begjæring med Konsi-

storium finder en Forandring i den af barn ønskede Retning utilraadelig. *)

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Antallet Maj 27.

af Fripladser ved Universitetets kemiske Laboratorium forøges til 10, naar

Frekvensen af de studerende er saa stor, at Laboratoriet kan bære den der-

med forbundne Udgift.
* (Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor om en forandret Fordeling af Ar- Juli 22.

bejdskræfterne i Kvæsturen.**)

Efter at den siden forrige Sommer verserende Sag angaaende en forandret For-

deling af Arbejdskræfterne i Kvæsturen herfra har været Gjenstand for Korrespondance med

Inspectores qvæstnræ, forekommer den nu Ministeriet at være indtraadt i et Stadium, hvor

den i alt væsentligt kan afgjøres paa det af Kvæstor i Skrivelse af 16. Dec. 1878 frem-

satte Grundlag, saaledes som dette i en enkelt Retning af Inspectores qvæsturæ er fure-

slaaet udvidet, og hvor der tillige kan tages Hensyn til de ved det forestaaende større

Udlaan fra Sorø Akademi noget forandrede Forhold i Kvæsturen , derhen , at ligesom An-

bringelsen af Formuen hører under Kvæstor, saaledes ogsaa det Obligationsvæsenet i

øvrigt vedrørende Arbejde henlægges under Kvæsturens Sekretariat og dettes Personale,

hvorved der vil skaffes Bogholderens Assistent den nødvendige Lettelse i hans hidtil

hafte Arbejde.

Ministeriet vil i Henhold hertil have bestemt som følger: 1. For

Universitetet, Kommunitetet og den almindelige Skolefond indrettes — paa

samme Maade, som allerede er Tilfældet ved Sorø Akademi og Legaterne —
særlige Aktiv-Hovedbøger. I disse Aktiv-Hovedbøger, der indrettes for 1879—80

og for Legaternes Vedkommende fra 1. Jan. 1880, optages de, fornævnte Stiftelser

tilhørende, kongelige og offentlige Obligationer og Aktier samt Prioritets Obliga-

tioner. De fores under Kvæstors Ansvar ved det til Kvæsturens Sekretariat

henlagte Personale, der ogsaa varetager alt, hvad der vedrører Prioritets Obliga-

tionernes Vedtagelse i rette Tid, Panternes Omvurdering, Naboattesters Ind-

krævning m. v., hvorhos Kvæstor ved Regnskabets Afslutning beordrer Bog-

holderen at optage de Forklaringer angaaende Stiftelsernes Rentekonti, som

han maatte finde nødvendige. 2. Ligeledes indrettes der særlige, til Aktiv-

Hovedbøgerne svarende Kasse- og Kontrakassebøger, dog først for 1880—81

og for Legaternes Vedkommende for 1880. 3. Den for Tiden Bogholderen

tillagte Assistentplads normeres som Fuldmægtigplads med en forøget Løn-
ning fra 1. Apr. d. A. at regne af 152 Kr., i alt 2024 Kr. aarlig, der ud-

redes med Halvdelen af Universitetets og Halvdelen af Kommunitetets

samlede Lønningssum. Efter motiveret Indstilling fra Bogholderen antages

og afskediges Fuldmægtigen af Kvæstor, der i Tilfælde af Meningsforskjel

*) Univ. Aarb. f. 1878-79 S. 615-16.
**) Univ. Aarb. f. 1878-79 S. 780-98.

Normer f. Univ. II. 04
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Juli 22. har at forelægge Ministeriel Sagen. 4. I den Bogholderen meddelte, onder

9. Juli L868 af Ministeriet approberede [nstrni § 10 forandres første Passus

til: Bogholderen skal i Almindelighed være tilstede og ander hans Fra-

værelse skal altid hans Fuldmægtig være tilstede paa Kontoret hver Søgne-

dags Formiddag fra Kl. 9 til 3, ligesom etc. .">. Del Beløb, der af

Kvæsturudgifter er stillet til Bogholderens Disposition til Renskrivning, for-

hojes fra 1. April 1879 at regne til 400 Kr. 6. I Kvæstorens Sekretariat

indfores samlet Kontortid fra Kl. I)— 3.

(Kvæsturens Arkiv.)

Scpt 3. Anordning om Keglerne for Vedligeholdelsen, Brugen og Afleveringen

af de Staten tilhørende Embedsboliger og Embedsj order.

lste Afsnit. Om Vedligeholdelsen af Embedsboliger med
Tilbehør og Tilsynet hermed.

§ 1. De Embeds- og Bestillingsmænd, hvem der anvises Embeds-

boliger, modtage disse paa den neden for i §§ 14 og 16 bestemte Maade.

Efter Modtagelsen indtræder den dem paahvilende Vedligeholdelsespligt.

Overleveringen af Boligerne omfatter tillige Gaardspladsen med sammes

Indhegning, Brønde, Brandredskaber, Indkjørselen til Stedet samt Haven

tillige med dennes Indhegning, og naar der er tillagt Embedet eller Be-

stillingen Jord, fremdeles de Bygninger, der ere til for Jordbrugets Skyld.

§ 3. De Embeds- og Bestillingsmænd, som alene have Forpligtelse til at

drage Omsorg for den indre aarlige Vedligeholdelse af deres Embedsboliger,

have at afholde al den Vedligeholdelse, som er nødvendig for at bevare

Boligens Indre i en forsvarlig, til Brugernes Embedsstilling og de enkelte

Lokalers Bestemmelse svarende, vel vedligeholdt Tilstand. Navnlig paahviler

der dem Udførelsen af følgende Arbejder, nemlig: indvendig Pudsning,

Hvidtning, Maling, Tapetsering og Udbedring, være sig af Mure, ^xgge,

Lofter og Gulve, Døre, Vinduer med Ruder, Trapper, Paneler eller deslige,

Kjøkkenborde og andre faste Inventariegjenstande samt Gas- og Vandled-

ninger, for saa vidt de ere anbragte i Bygningens Indre; i Udhuse Repara-

tion af Skillerum, Baase, Krybber og deslige, Vedligeholdelse af Nøgler,

Klinkefald, Hængsler, Dør-, Vindues- og alt andet Beslag; Rensning, Fej-

ning og anden Vedligeholdelse af Skorstene og Kakkelovne. Brugeren maa

selvfølgelig for egen Regning foretage enhver Reparation, der nodvendiggjøres

ved Beskadigelser fra hans og hans Husstands Side, naar disse ikke ere en

Følge af en stadig og ordentlig Brug af Boligen. Naar flere Brugere have

Bolig i samme Bygning, bliver Vedligeholdelsespligten med Hensyn til de

Rum, som ere til fælles Afbenyttelse for Brugerne, saasom Entré, Gang,

Trapper, Loft og Kjælder o. s. v. at fordele mellem Brugerne efter ved-

kommende Ministeriums Bestemmelse, med mindre Brugerne selv træffe for-

nøden Afgjørelse herom indbyrdes. § 4. Det er ikke Brugeren tilladt at

foretage nogen som helst Forandring ved eller Tilbygning til de dem over-

leverede Bygninger uden vedkommende Ministeriums dertil erhvervede Sam-

tykke. Saadant Samtykke, med Hensyn til hvilket det maa godtgjøres, at

Arbejdet kan udføres uden Skade for den vedkommende Bygning, meddeles

ordentligvis kun paa Vilkaar, at Brugeren ved sin Afgang har at sætte
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Stedet i den tidligere Stand, med mindre Eftermanden efter sine personlige Sept. 3.

Forhold har Brug for den udførte Tilbygning eller Forandring, og Formanden

kan forene sig med ham om at overtage samme. Foretages saadan Tilbyg-

ning eller Forandring uden Ministeriets Samtykke, bliver Stedet at bringe

tilbage til den tidligere Tilstand paa Brugerens Bekostning. , Det er heller

ikke Brugerne tilladt uden Ministeriets Samtykke at benytte Bygningernes

Lokaliteter til anden Brug end den, hvortil de ere opførte, eller at udsondre

Dele af Haven til Agerbrug. Plantninger i og Forbedringer ved Haven hore

til Stedet og kunne ikke kræves erstattede af Eftermanden; ved Afleveringen

kan dog vedkommende Ministerium tilstede Borttageisen af enkelte værdi-

fulde Plantninger eller i Haven anbragte Indretninger. De nuværende

Brugere, der eje Tilbygninger eller deslige af oven nævnte Art, have inden

Udlobet af 3 Maaneder fra nærværende Anordnings Datum at indsende Be-

gjæring om vedkommende Ministeriums Samtykke til deres Forbliven, eller,

hvor saadant Samtykke alt er givet, at indberette Datum for saadant Sam-

tykke. I manglende Fald ville saadanne Tilbygninger m. m. være at be-

handle efter nærværende Paragrafs 3dje Sætning. § 5. Til Kontrol med

Opfyldelsen af den Embeds- og Bestillingsmændene paahvilende Vedlige-

holdelsespligt foretages der Eftersyn af deres Tjenesteboliger. Det overdrages

til vedkommende Ministerium at træffe de nærmere Bestemmelser om, af

hvem , hvor ofte og til hvilken Tid paa Aaret Eftersynet bliver at foretage.

§ 6. Ved Eftersyn af de Embedsboliger, med Hensyn til hvilke fuld Vedligehol-

delsespligt paahviler Brugeren, bliver under Iagttagelse af de i det foregaaende

fastsatte Regler I de Tilfælde, hvor den Embeds- og Be-

stillingsmændene paahvilende Vedligeholdespligt kun er af det i § 3 an-

givne Omfang, har Synet alene at gjore Udsættelse om de Mangler, som

vedrøre den indre aarlige Vedligeholdelse af Boligen, med mindre det i det

enkelte Tilfælde udtrykkelig er paalagt Synet ogsaa at tage Hensyn til andre

Mangler; men Forretningen bør i saa Fald affattes saaledes, at det af den

tydelig fremgaar, hvilke Mangler der vedrøre den indre aarlige Vedlige-

holdelse. Synsforretningen meddeles paa dertil indrettede trykte Skemata,

som vedkommende Ministerium leverer. Naar Forretningen er beskrevet, til-

stilles den uopholdelig Brugeren. § 7. Der skal ved hver Embedsbolig

være en af vedkommende Ministerium avtoriseret Synsprotokol for Boligen.

I denne indføres først paa Ministeriets Foranstaltning en Beskrivelse af

Embedsboligen, ligesom der vedhæftes Protokollen en Grundtegning af

Boligen. Naar Brugeren i Henhold til § 6 har modtaget Beskrivelsen af

Synsforretningen, skal han i Synsprotokollen paa de dertil indrettede Skemata

indfore Gjenpart af Forretningen ; denne sender han derefter inden 14 Dage

efter Modtagelsen , forsynet med hans Paategning om , naar den er mod-
taget, og at en rigtig Gjenpart af den er indført i Embedsboligens Syns-

protokol, til vedkommende Ministerium eller den Avtoritet, som af dette

dertil udses. Det paahviler fremdeles Brugeren i Synsprotokollen at indføre

alt, hvad der i øvrigt bestemmes med Hensyn til Boligen, saasom Tilladelse

til Forandringer, Beskrivelser i Tilfælde af Ombygninger m. v. De ved

Synet skete Udsættelser har Brugeren at efterkomme i Henhold til det ved

64*
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Sept. 3. Synet passerede, uden at der derom gives ham noget særligt Paalæg fra

lians Foresatte.

3dje Afsnit. Om Overlevering og Aflevering af Embeds-
boliger og Embedsj order.

§ 14. .Naar Embedsbolig eller Embedsj ord første Gang overleveres

til en Bruger, der har Vcdligeholdelsespligt i Henhold til nærværende An-
ordning, foranlediger vedkommende Ministerium optaget lovligt Syn af 2de

af Uetten udmeldte Mænd for at konstatere, at Boligen eller Jorden over-

leveres i en i enhver Henseende mangelfri Tilstand. Ved den Beskrivelse,

som Synet optager, skal dette udtrykkelig erklære sig over, om der er saa-

dannc særlige Forhold tilstede, som med Hensyn til Boligen forøge Vedlige-

holdclsespligten ud over det almindelige, f. Ex. Forskydning af Mure, daarlige

Fundamenter, der bevirke, at Bygningens faste Dele sætte sig, usolide Byg-

ningsdele, som løse Karme og deslige, slette Tage, gamle sodede Skorstene,

Undergravninger af Rotter, Tilstedeværelse af Myrer, Raad eller Svamp,

Mangel paa Dræning eller Vandafledning, utilstrækkelig Vandforsyning, eller

deslige, eller som med Hensyn til Jorden lægge Vanskeligheder i Vejen for

et forstandigt Landbrug. Vedkommende Ministerium har da at tage saa-

danne Bestemmelser med Hensyn til Brugerens Forpligtelse, som begrundes

i de angivne Forhold. § 15. Den fratrædende Bruger (eller i Tilfælde

af Dødsfald) hans Efterladte eller Bo har i Overensstemmelse med de i denne

Anordning givne Regler at sørge for Vedligeholdelsen af Boligen, indtil

Eftermanden tiltræder, dog ikke ud over 3 Maaneder fra Forflyttelsens, Af-

skedigelsens eller Dødsfaldets Datum at regne; er en Eftermand til den Tid

ikke tiltraadt, kan Formanden, eller hans Efterladte eller Bo fordre, at

Boligen modtages paa Embedets eller Bestillingens Vegne af den Myndighed,

som af vedkommende Ministerium dertil bestemmes. § 16. Afleveringen

af Embedsboligen med Tilbehør sker ved lovligt Syn, som foretages af tvende

bygningskyndige Mænd, der i dette øjemed udnævnes af Retten efter For-

anstaltning af vedkommende Ministerium eller af den af dette dertil udsete

Avtoritet. Til at overvære Synet tilkaldes saa vel Formanden eller den Be-

fuldmægtigede for hans Bo som Eftermanden, for saa vidt en saadan er

tiltraadt. De Mangler, der paa den Tid, Synet foretages, forefindes ved

Boligen med Tilbehør, tilsvares af Formanden eller hans Bo, naar der paa-

hviler ham fuld Vedligeholdelsespligt, men i modsat Fald kun for saa vidt

det i Henhold til Anordningens § 3 tilkommer ham at afhjælpe dem. De

paagjældende Manglers Værdi bestemmes af Synet, og det Beløb, hvortil

disse saaledes ansættes, bliver inden 6 Uger efter Synets Afholdelse at udrede

af Formanden eller hans Bo til Eftermanden eller Statskassen, saafremt

ingen Eftermand er tiltraadt, hvorefter den, der modtager Beløbet, har

snarest at besørge Manglerne afhjulpne. Er nogen af Parterne utilfreds med

det ved Synet fastsatte Resultat, kan han inden G Uger efter Synets Af-

holdelse søge dette forandret ved Oversyn af det dobbelte Antal af Retten

udmeldte bygningskyndige Mænd. Synsforretningen, hvoraf Afskrift bliver

at tilføre den ved Embedet værende Synsprotokol, indsendes til vedkommende

Ministerium i Lighed med de i Anordningens § 7 givne Regler. Naar

særlige Grunde maatte tale derfor, kan vedkommende Ministerium tilstede,
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at Afleveringen foregaar paa anden Maade end ved Syn af Mænd, der ere Sept. 3.

udmeldte af Retten. § 17. Hvor ikke andre Regler ere gjældende, maa

en afded Brugers Familie blive i Boligen til næste Flyttetid, og, hvis

Brugeren dør kun 6 Uger eller kortere Tid før denne, da til den næst-

paafølgende, mod at give den tidligere tiltrædende Eftermand passende Logis

uden Betaling og, hvis det ønskes af denne, tillige anstændig Kost mod

passende Betaling. Eftermanden har, hvis han allerede i Følge sin tidligere

Stilling er i Besiddelse af Embedsbolig, en tilsvarende Ret og Pligt i For-

hold til Efterfølgeren i hans tidligere Embede. Lignende Bestemmelse kan

af vedkommende Ministerium træffes med Hensyn til en afskediget Embeds-

mands eller hans Families Forbliven i Embedsboligen. Benyttes den nævnte

Ret, bliver Embedsboligen først at overtage af Eftermanden, fra den Tid,

da den fuldstændig stilles til hans Raadighed. Vedkommende Ministerium

kan efter de i det enkelte Tilfælde foreliggende Omstændigheder gjøre Und-

tagelse fra de i denne § indeholdte Bestemmelser. § 20. Løbende Skatter

og andre Afgifter overtager Eftermanden i Forhold til den Tid, som ved

Afleveringen er tilbage af det Tidsrum, for hvilket Afgifterne løbe; er en

Afgifts Beløb ved Afleveringstiden ikke bekjendt, lægges det Beløb, der er

erlagt i det nærmest foregaaende Aar, til Grund for Beregningen. § 21.

Vedkommende Ministerium afgjør Tvistigheder om Fortolkningen af de i

§§ 19 og 20 indeholdte Bestemmelser. (Univ. Arkiv, Aftryk.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium i Anledning af sammes Ind- Sept. 23.

stilling om Bemyndigelse til at afskedige Universitetsbibliothekar, Prof.

Thorsen. *)

Ministeriet udtaler , at Prof. Thorsen , som ansat i sit nuhavende

Embede uden af Kongen at være udnævnt, efter Pensionsloven af 5. Jan.

1851 § 1 formentlig ikke kan anses berettiget til at erholde Pension.

I sin Tid have vel Konsistoriums juridiske Medlemmer i en under 22. Sept.

1857 afgivet Betænkning i Anledning af det den Gang opstaaede Spørgs-

maal om Pension til den da afskedigede Kassekontrolør ved Universitets-

kvæsturen, der ikke var kongelig udnævnt, gjort en modsat Fortolkning

gjældende af Bestemmelsen i Pensionslovens § 1 mbr. 3, og den omspurgte

Pension blev den vedkommende Embedsmand bevilget ved Finansloven efter

en Forhandling i Folketinget, hvorunder der blev lagt Vægt paa den om-

meldte Betænkning, jfr. Lindes Medd. 1849—56 S. 883—89. Ikke desto

mindre kan Ministeriet — og i samme Retning har ogsaa Finansministeriet

i sin Tid meget bestemt udtalt sig under en Brevvexling med Kirke- og

Undervisningsministeriet om en lignende Sag for en Seminarielærers Ved-

kommende — ikke fravige den Mening, at Pensionslovens § 1 mbr. 3 kun

er at forst aa saaledes, at kgl. Udnævnelse er en nødvendig Betingelse for, at

Pension kan tillægges de ved de sammesteds omtalte Stiftelser ansatte

Embedsmænd, ganske paa samme Maade som dette efter §'ens mbr. 1 gjælder

for de »af Staten« lønnede Embedsmænd. Da denne Betingelse, som be-

mærket, ikke er opfyldt for Prof. Thorsens Vedkommende, anser Ministeriet

*) Univ. Aarb. f. 1879-80 S. 1086-87,
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Sept, 23. sig ikke berettiget til at tillægge ham don Pension, hvortil don med Em-
bedet forbundne Lønning i Følge Lønningslov 25. Marts 1871 gav Adgang,

med mindre det deri i I bar en særlig Lovbemyndigelse, som det, efter For-

holdols Beskaffenhed i dette Tilfælde, <t sindet at søge meddelt ved derom

at stille dot fornødne Forslag til Finansloven for Finansaaret 1880—81.

Del vil derfor blive nødvendigt at udsætte Prof. Thorsens Afskedigolso, indtil

der haves Bevilling ved Finansloven til Pensionens Udbetaling, hvorfor Mi-

nisteriet anmoder Konsistorium om, med skyldigt Hensyn til Prof. Thorsens

Kræfter og Helbreds Tilstand, at søge en Ordning truffet, hvorefter han, saa

længe indtil Pensionsspørgsmaalet er afgjort, kan forblive i sin Embedsstilling.

Det saaledes for en enkelt Embedsmand nu indtrufne Tilfælde fremkalder

formentlig Nødvendigheden af i Almindelighed at søge Pensionsspørgsmaalet

bragt til Afgjørelse for de andre Embedsmænd ved Universitetet, der lige-

som Bibliothekaren vel oppebære Lønninger, der give Adgang til Pension,

men mangle kgl. Udnævnelse. Dette gjælder navnlig 1ste Underbibliothekar

ved Universitetsbibliotheket, Bogholderen ved Universitetskvæsturen og Gart-

neren ved den botaniske Have (hvis Udnævnelse vel approberes af Kongen)

og eventuelt Inspektorerne ved det forenede naturhistoriske Museum, jfr.

Lønningslov 25. Marts 1871 §§ 1 , 6 og 7. Da der i Følge Pensionsloven

af 5. Jan. 1851 § 1 hører Lovbemyndigelse til den kgl. Udnævnelse af Em-
bedsmænd i Embeder, hvor denne ikke, førend Pensionsloven udkom, har

fundet Sted, og en Bestemmelse i denne Retning for de omtalte Universitets-

embedsmænd vol rettest maatte finde sin Plads i det Lovforslag, Ministeriet

til Revisionen af Universitetets Lønningslov har at forelægge den i Okt.

sammentrædende Rigsdag, begjærer Ministeriet Spørgsmaalet taget under

Overvejelse af det Udvalg af Universitetsprofessorer, som af Konsistorium er

nedsat til afgive Betænkning om Lønningsforholdene ved Universitetet i An-

ledning af Lønningslovens Revision*). (Univ. Arkiv.)

Okt. 7. Kons. Oirk. til samtlige Fakulteter, hvorved bringes i Erindring, at

den akademiske Lovgivning kræver, at Forelæsningerne, bortset fra særlige

Fritagelser, skulle begynde umiddelbart ved Forelæsningstidens Begyndelse,

altsaa i Efteraars Halvaaret d. 1 Sept. Det maa anses for saa meget vigtigere,

at denne Regel overholdes, som det i sin Tid, da det efter den akademiske

Lærerforsamlings Beslutning blev foreslaaet at forandre Tiden for Universitets-

aarets Begyndelse til 1. Sept., udtaltes til Ministeriet (Univ. Aarb. f. 1877

—78 S. 286—87), at det, naar denne Forandring indtraadte, kunde ventes,

at den Punktlighed og Ligelighed i Opfyldelsen af Lovens Forskrift om Fore-

læsningernes Begyndelse vilde indfinde sig, uden hvilken Mistydninger, som

maatte ønskes undgaaede, ligge nær **). (Univ. Arkiv.)

Okt. lo. Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet i

Anledning af sammes Skrivelse af 8. s. M. om Prof., Universitetsbibliothekar

Thorsens Afskedigelse med Pension ***).

*) Se Kons. Skr. 15. Okt. 1879.

**) Univ. Aarb. f. 1879 80 S. 879—80.
***; Univ. Aarb. f. 1879-80 S. 1086-96.
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For saa vidt Ministeriet først henviser til, at det, førend Pensions- Okt. 15.

loven udkom, var betragtet som en Særrettighed for de kgl. ansatte Embeds-

mænd at have Adgang til Pension, og at det var en i Administrationen al-

mindelig antaget Forudsætning, at Pension kun kunde tillægges saadanne,

er det allerede i den i Konsistoriums Skrivelse af 30. f. M. omtalte Betænk-

ning af 22. Sept. 1857 forklaret, at dette vel utvivlsomt gjaldt for den

egentlige Statstjenestes Vedkommende og der ogsaa havde god Grund, men

at dette Kjendemærke for Pensionsretten i mange Tilfælde vilde passe meget

daarligt paa de ved Stiftelser ansatte Embedsmænd, og derfor her være lige

saa unaturligt som det i Almindelighed var naturligt ved Embedsmændene i

den egentlige Statstjeneste. At denne væsentlige Forskjel ikke skulde være

paaagtet af Administrationen, eller at denne for at bevare en rent ydre Ens-

artethed skulde have opgivet sine Grundsætningers indre Konsekvens, er

noget, der i alt Fald maa have Formodningen saa stærkt mod sig, at man

ikke tor gaa ud derfra. Det ses nu heller ikke, at en saadan Forudsætning

kan udledes af kgl. Resol. 10. Juli 1830. Det ved denne afgjorte Sporgs-

maal angik alene det, om de offentlige Stiftelser selv eller den almindelige

Pensionskasse skulde pensionere de førstes afgaaende Betjente, naar de vare

pensionsberettigede, og Afgjørelsen gik ud paa, at Pensioneringspligten blev

paalagt de offentlige Stiftelser. Denne Forhandling kan altsaa kun oplyse

noget om det foreliggende Sporgsmaal, for saa vidt der under den maatte

være udtalt noget forudsætningsvis om, under hvilke Betingelser de offentlige

Stiftelsers Betjente overhovedet kunde antages at kvalificere sig til Pension.

Nu hedder det vel, at Kancelliet, efter foregaaende Brevvexling med Direk-

tionen for den almindelige Pensionskasse, har nedlagt allerunderdanigst Fore-

stilling om, hvorvidt de Embedsmænd, der ere ansatte ved offentlige Stiftelser

og lonnes af disse, kunne, »fordi de ere beskikkede eller konfirmerede af Hs.

Majestæt« have Adgang til ved deres Afskedigelse at nyde Pension af be-

meldte Kasse. Men det er klart, at der ikke i denne Vending, ved hvilken

Sporgsmaalet om Adgang til Pension af Pensionskassen stilles, ligger nogen

bestemt Forudsætning om, at hine Stiftelsers Embedsmænd, naar de ikke

vare beskikkede eller konfirmerede af Kongen, vare udelukkede fra Adgang

til Pension overhovedet. I denne Henseende er det ogsaa særlig oplysende,

at Kancelliet senere hen i Forestillingen, hvor Stiftelsernes Pensionerings-

pligt begrundes, aabenbart med Forsæt har brugt Vendinger, der ere meget

mere almindelige. Det hedder nemlig, at det maatte anses naturligst, at

den Stiftelse, som lønner Embedsmanden, ogsaa bor udrede Pension til ham
ved hans Afgang, »for saa vidt han efter de Vilkaar, hvorunder han er an-

taget, i Forbindelse med Anledningen til hans Entledigelse , har Adgang til

Pension, hvilken Adgang til Pension maa anses som pars salarii og i For-

bindelse med Gagen og andre Emolumenter bidrager til at opmuntre duelige

og paalidelige Mænd til at paatage sig Stiftelsens Tjeneste«. — Ministeriet har

dernæst henvist til Universitets Direktionens Udtalelser under den Forhand-

ling, der førte til kgl. Resol. 11. Decbr. 1838. Af denne Forhandling, der

findes meddelt i Selmers Aarb. f. 1838 S. 164 ff., ses det, at Universitets

Direktionen den Gang har forudsat, at de hidtil af Konsistorium udnævnte

underordnede Embedsmænd og Betjente i Universitetets Tjeneste og i Sær-
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Okt. 15. deleshed de, som ansættes i Dnivérsitetskontoret, kun ved at blive udnævnte

af Kongen vilde kunne opnaa de med et kongeligt Embede forbundne For-

dele, navnlig Adgang lil Pension for dem selv og deres Efterladte. Det bei

nu herved for det første mærkes, at denne Forhandling kun drejede sig om
de »underordnede« Embeds- og Bestillingsmænd i Universitetets Tjeneste, til

hvilke, som det af Sagen ses, Universitets Direktionen den Gang henregnede

de Kva'sturembedsmænd, om hvilke Resolutionen taler. Nogen Forudsætning

om, at overordnede Embedsmænd ikke kunde have Pensionsret, med mindre

de vare kongelig udnævnte, findes ikke udtalt. At Universitetsbibliothekaren

skulde være betragtet som horende til de »underordnede« I^mbedsmænd, er

der ikke i denne Forhandling nogen som helst Antydning af, og det er af

de Grunde, som ere anførte i Udvalgets Skrivelse af 29. f. M., lidet sand-

synligt, at han opfattedes saaledes. Dernæst er Universitets Direktionens

anførte Opfattelse kun fremkommet i en Række af Betragtninger, som førte

den til at gjøre en Indstilling i en Sag, som ikke direkte angik Pensions-

retten. Denne Opfattelse har derimod ikke givet sig noget umiddelbart Ud-

tryk i en Regeringsbeslutning om selve Pensionsretten, der kunde siges at

udgjøre et Led i en administrativ Praxis med Hensyn til Sporgsmaalet om
denne Ret. Den kgl. Resol. 11. Decbr. 1838 angik kun Sporgsmaalet om

de paagjældende Kvæsturembedsmænds Ansættelsesmaade; den berører ikke

Pensionsretten og indeholder intet, der kan fortolkes som en Godkjendelse af

hin Universitets Direktionens Forudsætning. — Personlige Forhold medføre, at

Afgjørelser, der direkte angaa Universitetsbibliothekarens Pensionsret efter

den administrative Praxis før Loven af 1851, ikke foreligge for dette Aar-

hundrede: thi baade Prof. Nyerup, der var udnævnt til Bibliothekar 179G,

og efter ham Prof. Rask afgik fra deres Stillinger, henholdsvis 1829 og 1832,

ved Døden og uden Efterladte, om hvis Pensionsret der kunde være Spørgs-

maal. Men et betydningsfuldt Bidrag til Oplysning om den virkelige ad-

ministrative Praxis er givet ved den alt af Udvalget anførte kgl. Resol. 13.

Jan. 1843, der, i Følge en af Pensionskontoret meddelt Oplysning, tillagde

Enken efter Gartneren ved den botaniske Have Mørch Pension af Pensions-

kassen samt Opdragelseshjælp. Gartner Mørch var, som det endnu er Regel

for denne Stilling, ansat af Konsistorium med kgl. Approbation, se Selmers

Aarb. f. 1842 S. 51. Hvis Universitets Direktionen i 1838 havde haft den

Mening, at ingen andre end kgl. udnævnte Universitetsembedsmænd havde

Adgang til Pension — hvad der dog, som oven for bemærket, ikke er noget,

der taler for — vilde en saadan Opfattelse altsaa være blevet, underkjendt

ved denne Afgjørelse, og for saa vidt endog den botaniske Gartner maatte

henregnes til de »underordnede« Embedsmænd, se Selmers Aarb. 1. c, er

end ikke den Forudsætning, som Universitets Direktionen for disses Ved-

kommende har udtalt, blevet godkjendt. — Tilfældet med Gartner Mørch er

imidlertid ingenlunde enestaaende. Ganske i Overensstemmelse med denne

Afgjørelse ere følgende Tilfælde, vedkommende Kommunitetet, som Konsisto-

rium ser sig i Stand til at oplyse. I Forbindelse med, at Kommunitetets

Midler henlagdes fra det theologiske Fakultet under Kvæstor, blev det d. 29.

Dec. 1843 af Kongen resolveret, at naar Komunitetets hidtil værende Se-

kretær og Bogholder Dreyer afskedigedes af det theologiske Fakultet, se
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Selmers Aarb. 1844 S. 72, tilstodes der ham hans tidligere Gage af 700 Rd. Okt. 15.

aarlig som »Pension« af Stiftelsens Kasse, at udrede for 1844 af Kontoen

for extraordinære Udgifter og, for saa vidt disse ikke strakte til, af Stiftel-

sens Overskud. Dreyer var, som det i Forestillingen hedder, antaget 1813

af det theologiske Fakultet til Sekretær og Bogholder, i hvilken Egenskab

der ved kgl. Resol. 14. Juli 1813 tillagdes ham en Gage af 300 Rd., der

ved senere kgl. Resolutioner efterhaanden forøgedes til 700 Rd. I Fore-

stillingen omtales end videre, at ogsaa den i Aaret 1813 afskedigede »oeco-

nomus communitatis« blev afskediget med fuld Gage i Pension. — Med Hen-

syn til det Sporgsmaal, af hvilken Kasse Pensioner til Universitetets pensions-

berettigede Embedsmænd blev at udrede, blev den almindelige Regel i kgl.

Resol. 10. Juli 1830, at Stiftelsen selv skulde udrede disse, som af Mini-

steriet bemærket, fraveget af Normalreglementet af 1836 for Universitets-

lærernes Vedkommende, idet Pensioner til disse i Følge dette Reglement

skulde udredes af den almindelige Pensionskasse. Herved havde det sit

Forblivende indtil 1. Jan. 1846, fra hvilket Tidspunkt en kgl. Resol. 10.

Jan. 1846 atter overførte saadanne Pensioner til Universitetets Kasse, se Selmers

Aarb. 1846 S. 32. Indtil 1. Jan. 1846 udredede Pensionskassen imidlertid

ogsaa alle Pensioner til Universitetsembedsmændenes Enker og Børn, selv efter

saadanne Embedsmænd, hvis egen Pension udrededes af Stiftelsen. Paa Pen-

sioner til Enker og Børn var Resol. af 1830 nemlig aldrig blevet anset an-

vendelig, se Selmers Aarb. 1846 S. 30. Dette Forhold forklarede, at Pen-

sionen til Mørchs Enke blev udredet af Pensionskassen, medens han selv i

Følge Resol. af 1830 vilde have været at pensionere af Universitetets Kasse,

ganske ligesom Pensioner til Kommunitetets Embedsmænd i de oven for om-

talte Tilfælde paalagdes denne Stiftelse. At det nu ved Norraalreglementet

af 1844 skulde have været Hensigten at omstøde for Universitetets Ved-

kommende en Pensionsret, som den tidligere administrative Praxis hjemlede,

var der i Forhandlingerne om dette Reglement ikke Spor af Antydning af,

og det har paa Grund af denne Tavshed i allerhøjeste Grad Sandsynligheden

mod sig. At Normalreglementet kun havde en Post for »Understøttelser«,

ingen for »Pensioner«, hvilke i det første Udkast vare nævnte ved Siden af

»Understøttelser« , kan meget naturlig forklares uden at gribe til en saa

usandsynlig Antagelse. Medens nemlig Pensioner af Universitetskassen ikke

kunde sættes under samme Post som »Understøttelser«, allerede af den

Grund, at det var Universitets Direktionen, der bemyndigedes til at tildele

disse, medens enhver Pension til en Universitetsembedsmand forudsatte en

kgl. Resolution, vilde det være lidet naturligt at optage en stadig, særegen

Post for Pensioners Udredelse af Universitetskassen, da de den Gang gjæl-

dende Regler, hvorefter de allerfleste, Universitetet vedrørende Pensioner ud-

rededes af Pensionskassen, maatte medføre, at en saadan Udgift for Univer-

sitetskassen kun ganske undtagelsesvis indtraadte. For indtrædende Tilfælde

kan man enten have forudsat, at Pensionerne maatte afholdes af Posten til

»extraordinære Udgifter«, Normalreglementets Post 14, saaledes som man
forholdt sig ved Kommunitetets Pensioner baade i det oven for nævnte Til-

fælde og ved Pensionen til Kommunitetets (af Kongen udnævnte) Arkivarius

Bølling i Følge kgl. Resol. 15. Okt. 1850, eller at de som hjemlede ved

Normer f. Univ. II. t>5
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Okt. 15. særlige kgl. Resolutioner vilde være at optage under 8de Post, under hvilken

Universitetsbudgettet for 1845 har opfort nogle, Universitetskassen paahvilende

Pensioner. — At Pensionsret for ikke kgl. udnævnte Universitetsembedsmænd,

der vare ansatte for Pensionsloven, ogsaa i en Kække senere Tilfælde er

blevet anerkjendt, og særlig ogsaa med Hensyn til Universitetets nuværende

Rektor, der var Universitetsbibliothekar fra 1832—48, er oplyst i Lønnings-

udvalgets Skrivelse af 29. Sept *). Man skal endnu blot tilføje, at den ud-

trykkelige Bestemmelse angaaende Bibliothekarens, Gartnerens og visse Kvæ-
sturembedsmænds Pensionsret, der fra Universitetets Side blev foreslaaet i

Aaret 185G — som Ytringerne paa de i Ministeriets Skrivelse citerede Steder

af Rigsdagstidende klart vise — var motiveret ved den Tvivl, som var rejst

med Hensyn til Fortolkningen af den almindelige Bestemmelse i Pensions-

lovens § 1 om Betingelserne for Stiftelsesembedsmænds Pensionsret, men
ikke særlig ved Hensynet til de her foreliggende specielle og forbigaaende

Spørgsmaal om de for Pensionsloven ansattes Ret. (Univ. Arkiv.)

Okt. 28. Underv. Min. Skr. til Kommissionen for Tillægsexamen, hvorved

der meddeles Exam. polyt. N. N. (der havde taget Landbrugsexamen ved

Landbohøjskolen) Fritagelse for at underkaste sig Prove i Naturlære ved

Tillægsexamen i mathematisk-naturvidenskabelig Retning efter Bekj. 22.

Maj 1874. (Kommissionens Arkiv.)

Nov. 4. Finm. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om
Fortolkningen af Pensionsloven af 1851 § 1 mbr. 3 med Hensyn til Spørgs-

maalet, hvorvidt kongelig Udnævnelse er en nødvendig Betingelse for, at

Pension kan tillægges de ved de i samme omhandlede Stiftelser ansatte Em-

bedsmænd **).

Finansministeriet udtaler, at det ikke har fundet Anledning til at

fravige sin i Skrivelse af 16. Nov. 1864***) udtalte Opfattelse, hvorefter Spørgs-

maalet maa besvares bekræftende. I øvrigt tilfejes, at Finansministeriet ikke

har haft nogen Lejlighed til for sit Vedkommende at bringe den omspurgte

Bestemmelse i Pensionsloven i direkte Anvendelse, eftersom ingen af de paa-

gjældende Stiftelser sorterer under det.

Nov. 27. Justitsm. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet

om Fortolkningen af Pensionsloven af 1851 § 1 mbr. 3 ****).

Hvad først angaar Forstaaelsen af Pensionsloven af 5. Jan. 1851 § 1,

*) Pensionsloven af 5. Jan. 1851 er fremdeles blevet anvendt paa følgende Embeds-

mænd, der vare ansatte før bemeldte Lov:

Kassekontrolør Schmidt, Pension i Følge Ministeriets Skrivelse af 31. Decbr. 1856.

Forvalter Liebe, ved Embeds Inddragelse Ventepenge i Følge Ministeriets Skrivelse

af 18. Avg. 1862.

Langemann — ligeledes Ventepenge i Følge samme Skrivelse.

— Borgens Enke, Pension i Følge Ministeriets Skrivelse af 12. Febr. 1866.

Posteringen er sket under Udgiftspost 7 b (G b), men kun fordi Post 7 a (6 a)

alene er bestemt til Pensioner for Universitetslærere og deres efterladte, jfr. Forslag

til Finanslov f. 1858-59 S. 45.

**) Univ. Aarb. f. 1879-80 S. 1096.

***) Se Noten til Underv. Min. Skr. 9. Nov. 18G4.

****) Univ. Aarb. f. 1879—80 S. 1096-98.
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3dje Stykke, maa Justitsministeriet slutte sig til, hvad der er antaget i det Nov. 27.

juridiske Fakultets Betænkning af 22. Sept. 1857*), for saa vidt angaar

Spørgsmaalet, om kgl. Udnævnelse kan opstilles som en nødvendig Be-

tingelse for de i det nævnte Lovsted omhandlede Stiftelsesembedsmænds

Pensionsret. Man maa med Fakultetet være enigt i, at Ordene »Den samme

Ret til Pension«, hvormed 3dje Stykke i § 1 begynder, ikke efter en nøj-

agtig sproglig Opfattelse kunne betyde andet end »Ret til Pension efter

denne Lov«. Der kan ikke i disse Ord indlægges nogen Henvisning til den

i § 1, 1ste Stykke fordrede Udnævnelse af Kongen; thi den er lige saa lidt

som Fordringen paa Lønning af Statskassen nogen Egenskab ved Retten

til Pension efter § 1, 1ste Stykke, men kun en Betingelse herfor. Havde

det været Meningen at fastholde Regelen om Betingelserne for Pensionsret i

§ 1, 1ste Stykke for de i 3dje Stykke omtalte Embedsmænds Vedkommende,

maatte det have heddet »Den samme Ret til Pension tilkommer under lige

Betingelser« eller noget lignende. Men saaledes ere Pensionslovens Ord

ikke; den siger kun, »at der tilkommer Stiftelsesembedsmændene den samme

Ret til Pension« o: en Ret til Pension af samme Indhold eller Beskaffenhed

som den i § 1, 1ste Stykke, nævnte, og det behøver selvfølgelig ingen

nærmere Paavisning, at der meget godt kan tillægges flere Personer eller

Grupper af Personer »den samme Ret«, medens Betingelserne herfor ere

forskjellige for de flere Personers eller Gruppers Vedkommende; at Retten

er »den samme«, involverer ikke, at Betingelserne for deres Opnaaelse ere

de samme. Ej heller kan det med Føje paastaas, at Ordene »Den samme

Ret til Pension«, skjønt et unøjagtigt Udtryk for Tanken, dog skulle ud-

trykke den Mening, der af Finansministeriet i dets Skrivelse af 16. Nov. 1864

er antaget. Det er allerede i og for sig omtvisteligt, om det nogen Sinde

kan tilstedes at rette en Lovs Ord fra det, de sprogrigtig betyde, til noget

andet, som de kun under Forudsætning af Unøjagtighed i at udtrykke

Tanken kunne betyde; men det er i alt Fald vist, at Betingelsen for, at man
kan være berettiget hertil, er, at det med gode og antagelige Grunde kan

oplyses, at Lovgiveren har haft i Sinde at sige andet end det, der sprog-

rigtig ligger i Ordene. Dette Bevis kan navnlig føres derved, at det af

den samme Lovs øvrige Indhold eller af den øvrige, samtidig gjældende

Lovgivnings Indhold lader sig paavise, at Lovgiveren ikke kan have ment

det, der i og for sig ligger i Ordene; men om noget saadant kan der i

nærværende Tilfælde ikke være Tale. Det kan mulig ogsaa forekomme, at

en Lovs Tilblivelseshistorie, nemlig de forud gaaende Forhandlinger, bestemt

lilkjendegive, at Lovgiveren ikke har tilsigtet at udtale det, der nærmest

ligger i Ordene, men noget andet, og det er i nærværende Tilfælde den

eneste Maade , hvorpaa der skulde kunne oplyses noget om Lovgiverens

Tanke eller Mening med Hensyn til det her omhandlede Spergsmaal. Om
Oplysninger af denne Art afgive Berettigelse til at forstaa en Lov anderledes

end Ordene medføre, er i høj Grad omtvisteligt, og Justitsministeriet er til-

bøjeligt til at besvare dette Spørgsmaal benægtende. Men man skjonner

und^r alle Omstændigheder ikke rettere, end at der aldeles ikke af Pen-

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 883-89.

65*
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Nov. 27. sionslovens Tilblivelseshistorie lader sig udlede noget sora helst Bevis, ja

endog kun nogen Formodning for, at det skulde have været Meningen, at

IVnsionsbef i lidelserne i § 1, lste Stykke, skulde gjælde ogsaa for de i 3dje

Stykke omhandlede Embedsmænd. Ved den Forandring, Kegeringsforslagets

§ 1. jfr. Dept. Tid. f. 1880 S. 118, undergik ander 2den Behandling i

Folketingets lste Session efter Forslag af David, jfr. Folket. Tid. lste Sess.

Sp. 5718 ff., er der fra Forslagsstillerens Side intet udtalt, som kunde give

Grund til at formode, at han ikke tilsigtede det, der dog maatte blive den

nær liggende, sprogrigtige Folge af at tage Stiltelsesembedsmændene ud

af den Forbindelse, hvori de i Regoringsforslaget vare satte med Stats-

embedsmændene, og give dem Plads i et særskilt 3dje Stykke, medens det

paa den anden Side ligger nær at bemærke, at Forslagsstilleren jo med

sterste Lethed kunde have formet sit Forslag saaledes, at Udnævnelse af

Kongen overførtes paa Stiftelsesembedsmanden som Betingelse for Pensionsret,

dersom det havde været hans Mening, f. Ex. ved at indskyde »de af Kongen

udnævnte« foran Ordet »Embedsmænd« i 3dje Stykke. Ej heller vilde det

under den her bestridte Forudsætning være forklarligt, at man, da der ved

Lovforslagets Behandling i Folketingets 2den Session, jfr. Folket. Tid.

Sp. 2771, skulde gives Rigsdagsembedsmændene Pensionsret efter Loven, ud-

forte dette ved at indsætte dem, der ikke udnævntes af Kongen, i det Stykke,

der handlede om Stiftelsesembedsmændene, og umiddelbart ved Siden af disse,

medens det dog havde været særdeles let at undgaa denne Sammenstilling

ved at vælge en anden nær liggende Affattelse, f. Ex. at lade Bestemmelsen

om Rigsdagsembcdsmændene udgjøre et lille Punktum for sig selv, jfr. For-

slaget, saaledes som det forelagdes i 2den Session, Dept. Tid. f. 1850 S. 1382.

Det er derfor efter Justitsministeriets Anskuelse saa langt fra, at der af

Lovens Tilblivelseshistorie kan udledes noget Bevis for, at Ordene i § 1,

3dje Stykke skulde være at forstaa anderledes end i Overensstemmelse med

det, der sprogrigtig nærmest ligger i dem, at der meget mere for at kunne

antage noget saadant, maatte forudsættes en paafaldende Mangel paa Blik

for de nærmest liggende Følger af de under Sagens Behandling foretagne

Ændringer i Lovforslaget hos alle vedkommende. — Men hvorledes man end

antager, at § 1, 3dje Stykke bor fortolkes, forekommer det Justitsministeriet

utvivlsomt, at der i alt Fald maa tilkomme Prof. Thorsen Pension efter § 1,

2det Stykke. Endog inden for den egentlige Statstj eneste forekom der —
skjønt saa vel Undervisningsministeriet som Konsistorium synes at gaa ud

fra en modsat Forudsætning — før Pensionsloven af 1851 Exempler paa,

at Embeds- og Bestillingsmænd i Følge de gjældende Regler havde Adgang

til Pension, uagtet de ikke vare udnævnte af Kongen. At dette kunde fore-

komme, er jo netop forudsat i § 1, 2det Stykke, og under Forhandlingerne

om Lovforslaget anerkjendtes det, jfr. Folket. Tid., lste Session Sp. 5055,

5078—79 og 5726. Justitsministeriet kan i saa Henseende fra sin egen

Erfaringskreds oplyse, at endog saa lavt stillede Funktionærer som Mini-

steriets Budde, skjont de kun vare udnævnte af Kancellikollegiet, efter de

ældre Regler ansaas for at have Adgang til Pension; thi da der i 1870 blev

Tale om paa Grund af Alder og Svagelighed at afskedige et saadant Bud

og herom brevvexledes med Finansministeriet, svarede dette under 19. Avg.
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1870, at der i Følge L. 5. Jan. 1851 § 1, 2det Stykke tilkom paagjældende Nov.27.

Ret til Pension lige med de af Kongen udnævnte Embedsmænd. Men lader

det sig ikke fastholde, at der inden for den egentlige Statstjeneste kunde

opstilles den Regel, forend Pensionsloven udkom, at kun de Embeds- og

Bestillingsmænd, som vare udnævnte af Kongen, havde Adgang til Pension,

er der end mindre Grund til at antage, at en saadan Maxime skulde have

været gjennemfort med Hensyn til Stiftelsesembedsmændene. Ligesom det

allerede syntes i og for sig antageligt, at en Embedsmand af saadan Be-

tydning som Chefen for Universitetsbibliotheket er blevet anset for at hen-

høre til dem, der havde Adgang til Pension, saaledes forekommer det Justits-

ministeriet, at de af Konsistorium i dets Skrivelse af 15. Okt. d. A. anførte

Analogier sætte dette uden for al Tvivl, og navnlig synes den Omstændig-

hed, at Underbibliothekar Gundorphs Enke blev behandlet som pensions-

berettiget, at tale for, at Bibliothekaren ikke mindre maatte være det end

Underbibliothekaren. At der ikke kan anføres noget Exempel paa, at en

Bibliothekar eller Enken efter en saadan er blevet tillagt Pension, kan selv-

følgelig ikke være afgjørende, naar det kun er begrundet i den faktiske

Omstændighed, at der i lang Tid ikke har været noget Tilfælde, hvor Sporgs-

maalet kunde opstaa. Undersøgelsen maa rettes paa, om det kan antages,

at man, dersom Tilfældet var indtraadt, vilde have betragtet paagjældende

som havende Adgang til Pension, og i denne Henseende maa der sluttes fra

de analoge Afgjørelser, der haves, hvilke, saa vidt Justitsministeriet skjønner,

ikke efterlade nogen Tvivl om, at man vilde have besvaret Spørgsmaalet om
Bibliothekarens Pensionsadgang bekræftende. (Ministeriets Arkiv.)

1880.

Kgl. Resol., hvorved Assistent ved Universitetsbibliotheket og det jan. 22.

dermed forenede Classenske Bibliothek S. L. H. C. J. Birket Smith be-

skikkes til Bibliothekar ved bemeldte Bibliothek. *) (Univ. Arkiv.)

* Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Gjennemførelsen af Adg. Febr. 17.

3. Sept. 1879. **)

Ved til fornøden Iagttagelse i Fremtiden at tilstille Konsistorium et

trykt Exemplar af Adg. 3. Sept. 1879 om Reglerne for Vedligeholdelsen,

Brugen og Afleveringen af de Staten tilhørende Embedsboliger og Embeds-

jorder, navnlig for saa vidt §§ 1, 3—5, 6 i. f., 14—17 og 20, fremtidig ved

Skifte af Bruger blive at gjore anvendelige paa samtlige Embedsboliger ved

Universitetet, har Ministeriet tilføjet følgende: For saa vidt Boligen i

Henhold til L. 26. Marts 1870 § 2 allerede er overgaaet til Vedligeholdelse

af vedkommende Bruger, bliver Bestemmelsen i Anordningens § 7 strax at

sætte i Kraft derved, at der paa Universitetets Regning anskaffes og til

Ministeriets Avtorisation indsendes den fornødne gj ennemdragne og paginerede

Synsprotokol. Naar denne modtages tilbage, bliver den Overleveringsforetning,

som i sin Tid har fundet Sted, af Brugeren at indføre i Synsprotokollen,

til hvilken der vedhæftes et over Boligen af vedkommende Bygningsinspektør

*) Univ. Aarb. f. 1879-80 S. 1099.

**) Univ. Aarb. f. 1879-80 S. 1033-34.
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Febr. 17. optaget Rids, ligesom don i § 7 ommeldt«' Beskrivelse optages i Protokollen,

saafremt den ikke allerede findes i den indførte Overleverin^sforretning,

samt en Afskrift af nærværende Skrivelse. Dnder samme Forudsætning

bliver der, første Gang i Forsommeren \HH() og fremdeles hvert andet Aar

i Forsommeren, at optage det i § 5 ommeldte Syn over Boligen, hvorunder,

dersom der er Have til Boligen, dennes Hegn og Lysthuse inddrages, og ved

det Syn, der optages i 1S80, at paase, at alt, hvad Anordningen foreskriver,

er medtaget, eller i modsat Kald, at det manglende suppleres ved en Be-

mærkning til Protokollen. Dette Syn afholdes af vedkommende Bygnings-

inspektor, som strax indforer det fornødne i Protokollen saaledes, at de

udsatte Mangler enkeltvis opfores under et særskilt Nr., og en bestemt Frist

fastsættes for hver enkelt Mangels Afhjælpning. Herved bortfalder den i

§ G i. f. ommeldte Benyttelse af trykte Skemata. Synet overværes, foruden

af Brugeren, tillige af Kvæstor. Forretningen underskrives af Bygnings-

inspektøren, Kvæstor og Brugeren. De her givne Kegler om Afholdelse af

et Syn hvert andet Aar blive ogsaa i Fremtiden, naar Anordningen ved

Skifte af Bruger er traadt i Kraft, at tage til Følge, saaledes, at de i § 5

befalede Syn afholdes forste Gang den anden Forsommer, efter at et Afleve-

rings- eller Overleveringssyn har fundet Sted. Ved Udløbet af den ved et

Syn givne Frist til de udsatte Manglers Afhjælpning har Kvæstor at under-

søge, hvorvidt alle Mangler ere afhjulpne i Overensstemmelse med Synets

Udsættelser, og i manglende Fald at besørge det fornødne paa Brugerens

Bekostning. Nægter Brugeren at betale Udgiften hermed, inddrives Beløbet

ved Udpantning efter L. 29. Marts 1873 § 1 Nr. 5, med mindre Brugeren

samtykker i, at det indeholdes i hans Lønning med w
3 maanedlig i de første

3 Maaneder efter Paakravet. Ved Overleverings- og Afleveringssyn af Em-
bedsboliger paalægges det Kvæstor at begjære Udmeldelsen af Synsmændene,

for saa vidt der ikke maatte findes Anledning til efter § 16, sidste Stykke,

at gjøre Indstilling til Ministeriet om andre Foranstaltninger. Af de ved

disse befalede Skemata vedlægges nogle Exemplarer til fornøden Afbenyttelse.

Naar et Overleverings- eller Afleveringssyn finder Sted, indforer Brugeren

Kopi af nærværende Skrivelse i Synsprotokollen, for saa vidt den ikke

tidligere er indført, ligesom han i øvrigt iagttager Bestemmelserne i § 7 om
Skemaets Indførelse i Synsprotokollen m. v.

(Univ. Arkiv.)

Kebr. 17. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Dr. phil.

Fridericia og cand. theol. Gjellerup rykke op i Pladserne henholdsvis som

1. og 2. Assistent ved Universitetsbibliotheket med en Lønning af hen-

holdsvis 1750 Kr. og 1150 Kr. fra den 1. ds. at regne; at der tillægges

3. Assistentplads en Lønning af 840 Kr. samt at de af Medhjælpssummen

derefter disponible 400 Kr. anvendes til extraordinan- Medhjælp til Biblio-

theket, dog saaledes, at det ikke udelukkes, at der af disse 400 Kr. kan an-

vendes med Ministeriets Approbation et Beløb til de i Forvejen ansatte

Bestillingsmænd. *)

(Univ. Arkiv.)

*) Univ. Aarb. f. 1879-80 S. 1099.
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Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved det paalæggos samme Marts 2.

at betyde Museumsraadet, at Ministeriet forventer, at der fremtidig lægges

behorig Vægt paa den i L. 29. Dec. 1802 § 1 givne Bestemmelse om, som

en af Museets Hovedopgaver, at anlægge og udvikle de dansk-favnistiske

Samlinger og navnlig for Dyrerigets Vedkommende at fremstille saa vel

Arterne som disses Udvikling. *)

(Univ. Arkiv.)

Regler for Ordens Overholdelse ved de skriftlige Examina under det Marts 17.

lægevidenskabelige Fakultet, vedtagne af Fakultetet. **)

1. Det skal ikke være tilladt Kandidaterne at nyde nogen anden Frokost

end den, de selv ville medbringe, og det skal ikke være dem tilladt at for-

lade den dem anviste Plads, medens de fortære deres Frokost. 2. Al

Samtale mellem Kandidaterne om hvilket som helst Æmne skal være strængt

forbudt, saaledes at enhver eventuelt fornøden Udtalelse eller Meddelelse kun

kan ske ved Henvendelse til eller gjennem en af Inspektorerne (eller Dekanus,

hvis han er tilstede). 3. Dekanus skal før Examens Afholdelse sørge

for, at det Lokale, som benyttes til Examen, er passende, og bestemme

de Pladser, der skulle anvises Kandidaterne, saaledes at Afstanden mellem

dem bliver saa stor, at intet Samkvem mellem dem kan antages at være

muligt, naar Inspektorerne varetage deres Hverv paa en forsvarlig Maade.

4. Dekanus skal selv anvise enhver Kandidat den for ham bestemte Plads,

saaledes at ingen Kandidat selv kan bestemme, hvem der bliver hans Nabo.

5. Dekanus skal ikke blot, som hidtil, oplæse de Kegler, som ere at

iagttage af Kandidaterne ved den skriftlige Examen, men han skal ogsaa

gjøre dem opmærksom paa, at Fakultetet har vedtaget, at Reglernes Over-

trædelse ubønhørlig vil blive straffet, og det saaledes, at den, som har be-

nyttet, modtaget eller ydet Hjælp, ikke blot vil blive afvist fra Examen, men
at denne Afvisning tillige vil faa den Følge, at den af vedkommende absol-

verede 1ste Del af Examen derved vil blive anulleret og maa tages om, hvis

det overhovedet skulde blive Kandidaten tilladt igjen at indstille sig til

Examen. 6. Dekanus skal under den skriftlige Examen paa hver af de

3 Examensdage gjentagne Gange indfinde sig i Lokalet for derved saa vidt

som muligt selv at vaage saa vel over Kandidaternes som over Inspektorernes

Forhold. 7. Saa vel Dekanus som Inspektorerne skulle være forpligtede

til nøje at vaage over, at der ikke med de fornødne Skrivematerialier og

deslige indsmugles noget ulovligt Hjælpemiddel. 8. Dekanus skal søge at

tilvejebringe saa paalidelige Inspektorer som muligt og i et tilstrækkeligt

Antal. Han skal udtrykkelig paalægge dem, at de med den yderste Strænghed

og Opmærksomhed have at vaage over, at ingen Kandidat benytter eller yder

nogen som helst Hjælp, og han skal være berettiget og forpligtet til at

afskedige enhver Inspektor, som han ikke anser som skikket til det af ham
overtagne Hverv.

(Lægev. Fak. Arkiv.)

*) Univ. Aarb f. 1879-80 S. 879.

**) Univ. Aarb. f. 1879-80 S. 883-84.
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Marte 1& Underv. Min. Skr. til Kommissionen for Tillægsexamen, hvorved

del tillades Seminarist N. N. (der havde taget udvidet Skolelærerexamen)

at fritages for Prøven i Naturlære ved Tillægsexamen i mathematisk-natur-

videnskabelig Retning efter Bekj. 22. Maj 1874.

(Kommissionens Arkiv.)

Marts 20. Concl. fac. phil. om, at Fakultetet for sit Vedkommende tiltræder

et af Formanden for Kommissionen for Tillægsexamen efter Bekj. 22. Maj

1874 stillet Forslag, i Følge hvilket Kommissionen for Fremtiden sammen-

sættes af samtlige Universitetslærere i de til Tillægsexamen henhørende Fag,

saaledes at det vil paahvile Kommissionens Formand nærmere at ordne,

hvilke tvende Universitetslærere der skulle fungere som Dommere i de

enkelte Fag.
(Kommissionens Arkiv.)

April 3. Concl. af det mathematisk - naturvidenskabelige Fakultet om , at

Fakultetet tiltræder et af Formanden for Kommissionen for Tillægsexamen

efter Bekj. 22. Maj 1874 stillet Forslag, i Følge hvilket Kommissionen for

Fremtiden sammensættes af samtlige Universitetslærere i de til Tillægs-

examen hørende Fag, saaledes at det vil paahvile Kommissionens Formand

nærmere at ordne, hvilke tvende Universitetslærere der skulle fungere som

Dommere i de enkelte Fag. (Kommissionens Arkiv.)

April 7. Kgl. Resol., hvorved bifaldes: 1) at der i Henhold til Univ.

Fund. 7. Maj 1788 Kap. I. § 13 maa holdes en Konkurrence om et

Professorat i Retsvidenskaben ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet,

til hvilken Konkurrence ogsaa Videnskabsmænd , som have Indfødsret,

have Adgang *)

;

2) at Konkurrencen holdes efter følgende Kegler

:

a) Prøven bestaar dels i en Afhandling over et offentlig bekjendtgjort

Æmne, saaledes at der til dennes Udarbejdelse gives en Tid 4 til 6

Maaneder efter de neden for angivne Regler, dels i en Forelæsning over

et forud opgivet Æmne med 3 Dages Forberedelse; b) til at vælge Op-

gaverne og bedømme Prøven vil der blive nedsat en Komite, bestaaende

dels af Medlemmer af det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, dels af

Mænd, valgte uden for samme; c) Opgaven til Afhandlingen vil offentlig

blive bekjendtgjort i Løbet af Maj Maaned d. A., og Afhandlingen vil være

at indsende til Fakultetets Dekanus inden den samtidig med Bekjendtgjørelsen

angivne Frist, der bestemmes af Censurkomiteen inden for de under litr. a.

angivne Grænser; 3) at der om Afholdelsen af en saadan Konkurrence maa

foranstaltes fornøden Bekjendtgjørelse. **) (Univ. Arkiv.)

April 8. Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om
nogle af Universitetets Konto for videnskabelige Foimaals Fremme bevilgede

Honorarer. ***)

*) Jfr. kgl. Resol. 20. April s. A.

**) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1173-74.

***) Univ. Aarb. f. 1879-80 S. 919-20.
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Ved kgl. Resol. 6. Marts 1880 overdroges det Dr. phil. Høffding og Dr. phil. April 8.

Buhl indtil videre at holde Forelæsninger, forst nævnte over Filosofi under det filosofiske

Fakultet, sidst nævnte over det gamle Testamente under det theologiske Fakultet, mod

et aarligt Honorar, fra 1. April s. A. at regne, af henholdsvis 1200 Kr. og 900 Kr. af

Universitetets Konto til videnskabelige Formaals Fremme, hvorhos der tillagdes cand. phil.

Tauber det for 1879— 80 disponible Restbeløb 450 Kr. af samme Konto til Fortsættelse af

hans Undersøgelser af de danske Orme og deres geografiske Udbredelse.

I Skrivelse til Ministeriet udtaler Konsistorium sin Beklagelse over, at

de Dr. Høffding og Dr. Buhl, især den sidst nævnte, tillagte Honorarer, naar

henses til Beskaffenheden af det dem paalagte Hverv som akademiske

Lærere, ere saa uforholdsmæssig smaa. En uundgaaelig Følge deraf er

nemlig, at den akademiske Lærervirksomhed ikke bliver de paagjældendes

Hovedbeskæftigelse, hvilken de vie deres bedste Kræfter; men den bliver i

det hojeste en Gjerning, som de varetage ved Siden af andre, og under disse

Omstændigheder kan Universitetet ikke vente den Nytte af de bevilgede

Honorarer, som turde imødeses, dersom disse havde en saadan Størrelse, at

de satte den paagjældende i Stand til helt og holdent at ofre sig for sin

akademiske Gjerning. Selvfølgelig overser Konsistorium ikke den Hindring

for dette øjemeds Opnaaelse, som kan ligge i Utilstrækkeligheden af de

Midler, der haves til Disposition; men i ethvert Fald maa man henstille til

Ministeriet ved forefaldende Lejligheder at søge forskaffet et saa stort Beløb

til Honorar for de paagjældende Docenter, som Kontoens disponible Beløb

paa nogen Maade tillader, hvilket ikke ses at være sket i nærværende Til-

fælde, da der endnu er bevilget et Restbeløb for 1879—80 af 450 Kr. til

anden Anvendelse. Hvad dette Beløb angaar, skal Konsistorium særlig tillade

sig at fremhæve, at Bevillingen paa Universitetets Budget Konto 7 a. vel er givet

til videnskabelige Formaals Fremme, men dog med den Begrænsning, der følger

af selve Kontoens Plads inden for Universitetets Budget, at de videnskabelige

Formaal skulle være saadanne, der have Hensyn til selve Universitetet og

komme dette til gode. Som den vedlagte af Kvæsturens Bogholder ud-

arbejdede Fortegnelse over de paa Kontoen bevilgede Udgifter udviser, ere

disse ogsaa uden Undtagelse kun blevne anvendte dels til Afholdelse af

Forelæsninger ved Universitetet, dels til Udførelse af Arbejder i de til

Universitetet knyttede Anstalter, saasom det astronomiske Observatorium og

det zoologiske Museum. Bevillingen til Cand. Tauber opfylder imidlertid

ingen af de anførte Betingelser, idet den er givet til Fortsættelse af viden-

skabelige Arbejder, som ikke udføres for Universitetet; og Konsistorium

udtaler derfor det Haab, at denne Understøttelse, der formentlig falder uden

for den paagjældende Kontos Øjemed, saaledes som det rettelig bør opfattes

og formentlig ogsaa altid er blevet opfattet, vil være uden Følge for den

fremtidige Anvendelse af Kontoen, saa meget mere som ellers let en Ned-

sættelse af Kontoen vilde kunne befrygtes, jfr. Folket. Tid. f. 1871—72
Sp. 2113.

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol. , hvorved bifaldes, at der i Henhold til Univ. Fund. April 20.

7. Maj 1788 I § 13 maa holdes en Konkurrence om et Professorat i Rets-

Normer f. Univ. II. 66
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April 20. videnskaben iil hvilken Konkurrence ogsaa Videnskabsmænd, som ikke have

Indfødsret, men ere d< i

t danske Sprog mægtige, have Adgang *)

(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

April 20. Underv. Min. Skr. til Prosektor F. Dahl, hvorved Hvervet som fast

Censor ved den lægevidenskabelige Examen for Trienniet 1. April 1880 til

31. Marts 1883 overdrages ham.
(Ministeriets Arkiv.;

April 22. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at der aarlig maa udsættes ogsaa en

Prisopgave vedrørende nordisk Sprog eller Literatur samt ligeledes aarlig en

Prisopgave enten i romansk, engelsk eller i tysk Filologi, saaledes at Valget

af de Fag, hvoraf Spørgsmaalene i det enkelte Aar tages, afgjøres ved Over-

enskomst mellem vedkommende Docenter.**)
(Univ. Arkiv.)

Maj 4. Underv. Min. Skr. til Kvæstor, hvorved bifaldes, at Renholdelsen

og Besørgelsen af Opvarmningen af de paa Konsistoriums Loft indrettede 5

Kontorer med dertil hørende Trappe og Gang fra 1. Nov. 1879 at regne ind-

til videre overdrages Universitetets Portner mod en aarlig Betaling af 275

Kr., der afholdes af Universitetets Udgiftskonto 9. b. 2., medens den ham

tidligere for en aarlig Godtgjørelse af 100 Kr. overdragne Renholdelse af de

2 Kontorer, som forhen have været benyttede af Konsistorium og Stipendie-

bestyrelsen, men som nu overgaar til Revisionens Embedslokale, ophører fra

31. Oktbr. 1879, samt at Rengjøringen og Besørgelsen af Opvarmningen af

sidst nævnte 2 Kontorer med den for Tiden dertil hørende lille Forstue til

det mineralogiske Museum indtil videre overdrages Kvæsturens Bud mod en

aarlig Betaling af 100 Kr., hvorunder er indbefattet Tillæg af de til Ren-

holdelsen fornødne Rekvisiter, fra den Tid at regne, at Værelserne ere satte

i Forbindelse med Kvæsturens Lokale, hvilken Udgift, ligesom den ham ved

Ministeriets Skrivelse af 5. Juli 1875 tilstaaede aarlige Betaling af 260 Kr.

for Renholdelsen m. v. af det øvrige Kvæsturlokale vil være at afholde at

Kvæsturudgifternes Konto.***)
(Kvæsturens Arkiv.)

Juni 10. Kons. Skr. til Eforus for Oplagspengene fra de lærde Skoler, hvor-

ved der meddeles denne Bemyndigelse til, uden derom at gjore Indstilling

til Konsistorium, at anvise Oplagspengene til Udbetaling, naar Stipendiaten har

bestaaet den filosofiske Prøve, selv om han kun har opnaaet Karakteren tg.,

samt naar Stipendiaten, efter at være blevet rejiceret ved den filosofiske

Prøve, i Løbet af 1 Aar derefter bestaar denne i det mindste med Karak-

teren g. Konsistorium har derhos tilføjet, at da det ikke herved er Meningen at

tillægge vedkommende Student et Retskrav, bliver det selvfølgelig Eforus ufor-

ment at henstille Afgjorelsen til Konsistorium, naar Forholdene undtagelsesvis

*) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1174.

**) Univ. Aarb. f. 1879-80 S. 887-*

***) Univ. Aarb. i. 1879-80 S. 1037.
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raaatte forekomme ham at frembyde særlige Tvivlsgrunde. I alle Tilfælde, Juni 10.

hvor de oven nævnte Betingelser ikke ere opfyldte, kan Udbetalingen kun

finde Sted, hvis Konsistorium efter indgiven Ansøgning finder, at særlige

Omstændigheder tale derfor.*)
(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Kvæstor, hvorved bifaldes, at J. L. Smiths Legat fra Juni 11.

1. Jan. 1881 inddrages paa en særlig Konto i den almindelige Legathovedbog,

dog saaledes, at det fremdeles beholder Udlæg i sine egne Aktiver, og at

Regnskabsaaret fra samme Tid, ligesom for de øvrige Legater, bliver Kalender-

aaret i Stedet for, som hidtil, Finansaaret, hvoraf følger, at der for Aaret

1880 kun bliver at aflægge Regnskab for de 3 Fjerdingaar fra 1. April—31.

Dec. 1880.**)
(Kvæsturens Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium — i Anledning af en Indstilling jun j 21.

om, at Afgiften til Kvæsturen for J. L. Smiths Legat maa søges nedsat fra

Vi 6 til V32 af Nettoindtægten — hvori meddeles, at Ministeriet, der finder,

at der er Anledning til at tage Indstillingen til Følge, har anmodet Kvæstor

om ved Affattelsen af Universitetets Budgetforslag for 1881—82 at ville

iagttage det fornødne med Hensyn til den heraf resulterende Nedgang i

Universitetets Indtægtspost 8 **).

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at der paa jun j 29.

Finanslovudkastet for 1881—82 optages paa Bibliothekets Normalsum under

Universitetets Udgiftspost 3 a. en Forøgelse af 3,400 Kr. , saaledes at der

tilføjes i Texten til Kontoen: »Heraf 3,400 Kr. som Tilskud foreløbig for

3 Aar til Udarbejdelsen af en ny alfabetisk Katalog og Fornyelse af Real-

katalogen.« ***)

(Univ. Arkiv.)

Forholdsregler for Regensens Alumner, vedtagne af Kommuni- sept. 8.

tetets Stipendiebestyrelse.

Regensens Alumner henvises med Hensyn til deres Forhold og

Pligter i Almindelighed til »Reglement for Kommunitetsstipendiet og Re-

gensbeneficiet af 11. Febr. 1848«, til de Opslag, der til bestemte Tider

ske om Distributserne, om Ind- og Udflytning, om den aarlige Indlevering

af Flidsattester og Testimonia paupertatis 0. s. v. , samt til den Under-

retning, som Alumnerne til enhver Tid kunne indhente hos Regensens

nærmeste Foresatte. Men ved Siden af denne almindelige Anvisning gives

med Hensyn til Regensens saa vel lokale som øvrige særegne Forhold føl-

gende nærmere Bestemmelser til Vejledning og Efterlevelse af Alumnerne.

§ 1. Nydelsen af Regensbeneficiet med de dertil hørende Emolumenter er

betinget ved det personlige Ophold paa Regensen. I de akademiske Ferier

*) Univ. Aarb. f. 1879-80 S. 916-17.
**) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1286-88.

***) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1128-32.
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Sept. 8. og i do Examenstider, i hvilke samtlige Forelæsninger ophøre, kunne Alum-
nerne dog tage Ophold andetsteds, naar de blot anmelde deres Bortrejse og

Hjemkomst til Provsten. Til enhver anden Tid maa derimod de, som ville

opholde sig andetsteds længere end 3 Dage, dertil have Tilladelse af Sti-

pendiebestyrelsen; og de have da betids forud at indlevere skriftlig motiveret

Begjæring derom til Regensprovsten. Forlanges saadan Tilladelse paa Grund

af Sygdom, maa Ansøgningen Ledsages med paalidelig Lægeattest, hvilken i

Kogelen maa være udstedt af Regenslægen. Alumnerne i det grønlandske

Missionsseminarium maa, for saa vidt de tillige ere Kegensalumner, forevise

Provsten skriftlig Tilladelse fra Missionskollegiet , naar de foretage Kejser

eller paa længere Tid end nogle Dage tage Ophold andetsteds. § 2. Naar

Alumnerne for en Tid forlade Regensen, aflevere de deres Dornøgler til

Portneren, og denne har, naar begge Beboerne ere fraværende, at sarge for,

at saadanne Boliger holdes aflukkede og at ingen uvedkommende indlades.

§ 3. Alumnerne maa ikke tilstede nogen uvedkommende Natteophold paa

Kegensen og skulle, hver for sit Vedkommende, drage Omsorg for, at enhver,

der ikke horer til Kegensens Beboere, forlader den inden Kl. 12. § 4. Alum-

nerne skulle behandle deres Værelser, Trappegangen o. s. v. med Skaansel

og Omhu. Naar de ville have Søm, Kroge eller deslige fastgjorte i Værel-

serne for at ophænge Spejle o. s. v. , henvende de sig derom til Portneren,

som snarest muligt besørger det. § 5. Ved Indflytning paa Regensen, lige-

som ogsaa ved Omflytning fra en Bolig til en anden, modtage vedkommende

Alumner af Portneren det til deres Boliger hørende Inventarium (Bord,

Skabe, Ildtøj, Nøgler), hvilket Inventarium, ligesom ogsaa Vinduesruderne,

ved Fraflytningen afleveres i forsvarlig Stand til Portneren. Naar noget

savnes eller beskadiges, har Portneren strax at gjøre vedkommende Alumner

opmærksomme derpaa, og, dersom det manglende ikke anskaffes, eller det

beskadigede ikke istandsættes, melder han det til Provsten, af hvem det

videre fornodne foranstaltes med Hensyn til Afgjorelsen af, hvorvidt Bekost-

ningen skal udredes af vedkommende Alumner eller af Stiftelsen. Det her-

ved forefaldende Arbejde besørges ved Portneren og udføres af de til Ke-

gensens Arbejde antagne Haandværkere. § 6. Omflytning paa Regensen

og Forandring af Kontubernal sker hvert Halvaar paa den Tid, der gaar

nærmest forud for nye Alumners Indflytning. Værelsernes Fordeling sker

ved Provsten, hvem de Alumner;, der ønske andre Værelser eller at flytte

sammen med andre Kontubernaler, underrette derom paa den Maade, som

forud er tilkjendegivet ved Opslag. Ved Værelsernes Fordeling tages ikke

blot Hensyn til Konkurrenternes Anciennetet som Regensalumner , i hvilken

Henseende de, der ere udnævnte paa 2 eller 3 Aar betragtes som udnævnte

paa 3 eller 4, men der tages tillige Hensyn til andre af vedkommende

Alumner oplyste Omstændigheder, der ere af den Art, at de bør komme i

Betragtning, saaledes særlig til Nærheden af Embedsexamen eller sammes

sidste Del. Extraordinære Alumner, som have haft Bolig paa Regensen i

to fulde Halvaar, kunne deltage i Konkurrencen. Hvor alle Forhold ere lige,

sker Afgjorelsen ved indbyrdes Overenskomst eller ved Lodtrækning. De med

tre Værelser indrettede Boliger søges som Enepladser, saa at Konkurrenternes

Adkomst prøves hver for sig. Naar flere lige kvalificerede melde sig til
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samme Eneplads i en Bolig, hvor der allerede forud er en Alumnus, konfe- Sept. 8.

rerer Provsten med denne, inden Valget afgjøres. Naar en Alumnus søger

Forlængelse af sin Stipendietid, kan hun ikke konkurrere om Enepladser, saa

længe hans Ansogning ikke er afgjort. Naar i Halvaarets Lob Enepladser

eller to samlede Værelser blive ledige, opslaas de paa sædvanlig Maade.

Andre ledige Pladser tildeles dem, som de paagjældende ønske til Kontuber-

naler. § 7. Kegensens Port aabnes om Morgenen Kl. 5V2 og lukkes om
Aftenen Kl. 11. Fra Kl. 11 Aften til 5 V2 Morgen feres Tilsynet med Porten

af den paa Regensen ansatte Nattevagt. Det er ham strængt paalagt ikke

at indlade andre end Kegensens Beboere. Naar disse ikke ere kjendte af

ham, maa de legitimere sig ved at forevise Naglen til deres Værelse eller,

hvis de ikke have denne hos sig, skrive deres Navn i den i dette øjemed

henlagte Bog. § 8. Det er Alumnernes Pligt at afholde sig fra alt,

hvorved Kegensens Orden og Ro forstyrres, saasom Gilder, Drikkelag, støjende

Færd 0. s. v. , det være sig i Gaarden eller i Alumnernes Boliger. Hertil

horer ogsaa, at Hunde ej maa holdes. Musik og Sang tillades i Musikstuen

om Aftenen fra Kl. 9—11 samt paa Søn- og Helligdage. Ogsaa er det

Alumnerne tilladt nu og da om Sommeraftener at synge i Regensgaarden,

kun at Sangen ikke varer længere end 1—2 Timer og aldrig udstrækkes

over Kl. IIV2. Ligeledes kunne Alumnerne med Provstens Tilladelse benytte

Læseindretningens Lokale til festlige Sammenkomster ogsaa med Damer.

§ 9. Alumnernes Opmærksomhed henledes paa, at det, da Portnerens og

Nattevagtens Tilsyn med uvedkommendes Besøg og Ophold paa Regensen

ikke kan være aldeles fuldstændigt, for deres egen Sikkerheds Skyld er hen-

sigtsmæssigt, at de stadig holde Yderdørene til deres Boliger aflukkede.

§ 10. Værelsernes Rengjøring, Leveringen af kogende Vand til Alumnerne,

Gløder til Fyrfade, Indlægning i Kakkelovnene, Trappegangenes, Gaardens,

Lokumernes Renligholdelse og Belysning, Portens Lukning og Aabning, 0. s. v.

ligesom ogsaa Tilsynet med Ind-, Ud- og Omflytning, med uvedkommendes

Ophold paa Regensen, med Passagen gjennem Porten sker i Overensstem-

melse med de herom, vedkommende foreskrevne Regler. §11. Alum-

nernes Opvartning sker ved Regenskarlene , hvilke staa under det af Alum-

nerne valgte Inspektorat i Overensstemmelse med det af Bestyrelsen appro-

berede Reglement. § 12. Portneren kan ikke paatage sig nogen som

helst Beværtning. Dog er det ham tilladt at sælge til Alumnerne enkelte i

hans Instrux angivne Artikler, nemlig Brød, Smør, Ost, salt Kjød, Smørre-

brød, øl, Lys, Sukker, Mælk og Fløde og saa vel tillavet som utillavet

Kaffe og The. Disse Ting bringes Alumnerne ved Regenskarlene, og, i disses

Fraværelse, af Regensens øvrige Tyende, dog dette kun, for saa vidt det

kan ske uden at være til Hinder eller Standsning for deres øvrige Arbejde.

Regensens Nattevagt er pligtig at vække Alumnerne til hvilken Tid det af

dem begjæres. For øvrigt maa han ikke paatage sig noget Hverv for Alum-

nerne, være sig som Oppasser eller deslige. Det er ham strængelig forbudt

at forlange Drikkepenge af Alumnerne. § 13. Læseindretningen benyttes

i Overensstemmelse mod de derom foreskrevne Regler. I Anliggender, den

vedkommende, henvender man sig til Regensens Viceinspektor. § 14. Det

staar Regensens Alumner frit at sammenkalde Møder i Læseforeningens Kon-
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Scpt. 8. versationsstue for indbyrdes at forhandle Regensanliggender. Sammenkal-
delsen af saadanne Mader sker nogle Dage forud vod Opslag i bomeldte Lo-
kair. Opslaget, dor maa væro underskrevet af to <dlor hVre Alumnor og an-

give Forhandlingernes Gjenstand, maa forud forevises Provsten og ligesom

ethvert andet Opslag sammesteds paategnes af Regensens Viceinspektør. De
i saadanne Moder tagne Beslutninger, ligesom ogsaa Valgene af Karleinspek-

tører o. s. v. , indberettes skriftlig lil Provsten. Det er en Selvfølge, at

Alumnerne drage Omsorg for, at der ved snadanne Moder intet foranledig

der maatte være stridende mod Regensens Love og Vedtægter. § 15.

Opslag kunne finde Sted i Skabet i Regensporten og i Læseindretningens

Kon versationsstue efter den i § 14 anforte Regel. Opslag paa Tavlen i

Gaarden paategnes af Klokkeren. § 16. Regenssfiftelsen lønner en Læge,

hvis Pligt det er paa Forlangende at yde Alumnerne fornøden Lægehjælp.

De fornødne Bud til Regenslægen og Hospitalet besørges ved Portneren.

(Stipendiebestyr. Arkiv.)

Nov. 3. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Antallet af

Fripladser ved Universitetets kemiske Laboratorium forøges til 15, naar Fre-

kvensen af de studerende er saa stor, at Laboratoriet kan bære den dermed

forbundne Udgift.

(Univ. Arkiv.)

Dec. 8. Concl. cons. om, at der indrettes en Protokol, der indeholder de-

taillerede Oplysninger om Uddelingen af alle de under Universitetet og Kom-
munitetet sorterende Boglegater.

(Univ. Arkiv.)

Dec. 13. Bekj. (Resol. 10. Dec.) ang. Forandring i kgl. Resol. 17. Juli 1857

om Adgangen til at underkaste sig juridisk Examen for ustuderede.*)

Kongen har bifaldet, at Bestemmelserne i kgl. Resol. 17. Juli 1857

(Bekj. 1. Avg. næstefter) § 2, sammenholdte med kgl. Resol. 7. Septbr. 1838

(Bekj. 14. s. M.) og kgl. Resol. 3. Oktbr. 1850 (Bekj. 10. næstefter) for-

andres derhen, at de, der ville tage juridisk Examen for ustuderede ved Uni-

versitetet, have forinden at underkaste sig den ved oven nævnte kgl. Resol.

17. Juli 1857 § 3 anordnede almindelige Forberedelses Examen ved Universi-

tetet af højere Grad, saaledes at denne Bestemmelse første Gang bringes til

Anvendelse paa den juridiske Examen for ustuderede, som afholdes i Som-

meren 4883, og at Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet bemyn-

diges til at bevilge Undtagelse fra Regelen for dem, som, efter at have taget

Examen før dette Tidspunkt, ønske paa ny at indstille sig til denne.

(Univ. Arkiv, Aftryk.)

JL881^

Jan. 14. Kons. Skr. til Universitetsbibliothekaren, hvorved bifaldes, at de

Værker af Etatsraad J. H. Schous, Universitetsbibliotheket skjænkede Bog-

samling, der ikke rettelig kunne indbefattes under den nævnte Samling som

*) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1121-23.
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en »dansk juridisk Bogsamling« ville være at indordne under de af Biblio- Jan. 14.

thekets Afdelinger, under hvilke de efter deres Indhold nærmest høre.*)

(Univ. Arkiv.)

Kons. Cirk. til samtlige Fakulteter, hvorved disse i Henhold til Jan. 15.

Kons. Bekj. 9. Juli 1877 anmodes om at paalægge de enkelte Docenter i

Beretningen om Forelæsningernes Begyndelse, der af Fakulteterne vil være

at afgive til Konsistorium inden 14 Dage efter hvert akademisk Halvaars

Begyndelse, at opgive, paa hvilken Dag de have begyndt deres Forelæsninger

eller -Øvelser, samt om denne er den første af de Ugedage efter Halviarets

Begyndelse, paa hvilke deres Forelæsninger eller øvelser ere bestemte til at

holdes. I benægtende Fald maa angives Grunden til Udsættelsen.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Universi- Jan. 17.

tetsbibliothekaren bortbytter en i Bibliothekets Besiddelse værende svensk

Palæotyp, indeholdende et latinsk Uddrag af et theologisk Skrift »Lavarium

conscientiæ« til det kgl. Bibliothek i Stockholm, mod i Vederlag at erholde

et dette tilhorende Skrift om »Undervisning i Skriftemaal« , trykt i Malmø

1531.**) (Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvori udtales, at Konsistorium Jan. 18.

vel har Ansvaret for Almanaken, men at heraf selvfølgelig ikke kan drages

den Slutning, at Ministeriet ingen Indflydelse har med Hensyn til Spørgs-

maal om Ændringer i Almanakens Indhold.***) (Univ. Arkiv.)

Bekj. (Resol. 9. Febr.) ang. Forandring i kgl. Resol. 10. Dec. 1880 Febr. 10.

(Bekj. 13. s. M.) ang. Adgangen til at underkaste sig juridisk Exaraen for

ustuderede. ****)

Kongen har bifaldet, at Bestemmelserne i kgl. Resol. 10. Dec. 1880

(Bekj. 13. s. M.) angaaende Adgangen til at underkaste sig juridisk Examen

for ustuderede, forandres derhen, at de, der have bestaaet almindelig For-

beredelses Examen af lavere Grad ved Universitetet eller Realafgangsexamen

af lavere Grad ved en Skole senest i Januar 1881, beholde Adgang til at

indstille sig til juridisk Examen for ustuderede uden nogen Begrænsning af

Tidsfristen for at kunne underkaste sig denne.
(Univ. Arkiv, Aftryk.)

Kons. Skr. til Eforus for det Winstrup-Resenske Rejsestipendium Marts 12.

om Tilbagebetaling af en tidligere oppebaaren Lod.*****)

Under 16. Febr. 1881 tilskrev Eforus, Prof. Hermansen, Konsistorium, at Revisionen havde

gjort Fordring paa, at Reversen om Tilbagebetaling, hvis Stipendiaten senere kommer i verdslig

Stilling, skulde gjøres gjældende mod en tidligere Stipendiat, mod hvem "dette ikke syntes at

*; Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1136.

**) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1136-37.

***) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1315.

****) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1123.

*****) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1151-52.
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M;uls 12. Vil ' re fcket. Eforns bemærkede, at den nævnte Fordring i de 2 ferste Fundatser ikke var op-

stillet; der forlangtes kun, at Stipendiaten skulde ndnse Flid o. s. v. samt studere ved

de Universiteter, hvor den lutherske Kirkes Konfession gjaldt, og efter sin Hjemkomst

virke for den lutherske hære. Forst ved den tredje Fundats af den yngre Resen var For-

dringen orn Tilbagebetaling ved Indtrædelse i verdslig Stilling tilføjet. Protokollen vistt

imidlertid ikke, at denne Forpligtelse bestemt var overtaget af Stipendiaterne for fra 1736

—

1746; men fra 1750 til 1800 fandtes den indskærpet og overholdt), idet der bemærkedes,

at den bortkomne Fundats, der i Fortiden mulig kande være overtraadt, nu var fundet og

sat i Kraft. Kun enkelte Gange var Forpligtelsen ikke tilfejet Protokollen; Baaledcs 1780,

17i)0 og 1792; ogsaa i indeværende Aarhundrede fandtes der Uddelinger, ved hvilke intet

Revers omtaltes, 1801, 1812, 181*>, 1828— 42, 1857; men siden nævntes stedse Revers.

Man turde vel næppe paastaa, at intet Revers var udstedt i de Aar, for hvilke det ikke

nævntes i Regnskabsbogen; det var kun ikke til at paavise. At Stipendiet var blevet til-

bagebetalt, fandtes en Gang, hvor Rejsen ikke kom i Stand, og en Gang, hvor Stipendiaten

havde brugt Stipendiet til Studier i Holland, i hvilket Land den lutherske Kirkes Konfes-

sion ikke gjaldt, og hvor altsaa Opholdet stred mod Fundatsen; men til en Tilbagebeta-

ling paa Grund af senere Overgang i verdslig Stand fandtes intet Spor i Protokollen. Der

fandtes heller ikke nogen, til hvem en slig Fordring kunde være blevet stillet, uden maaske

den Mand, som Revisor havde fremdraget, Etatsraad, Prof. Dr. Muller, der havde nydt

dette Legat i Aarene 183G, 1837 og 1838. Eforus bemærkede yderligere, at Fordringen

vel maatte anses for forældet, og at Etatsraad Muller som Direktor for det kgl. Ment-

kabinet maatte betragtes som den, der ikke var gaaet i verdslig Stilling, i Felge den

Indskrænkning, som Udtrykket »verdslig Stilling« syntes at have faaet ved Universitets

Direktionens Skrivelse af 30. Juli 1842, jfr. Selmers Aarb. S. 83.

Den af Kevisor fremsatte Fordring paa Stipendiets Tilbagebetaling fra

en Stipendiat, der har nydt det i Aarene 1836, 1837 og 1838, kan ikke

gives Medhold allerede af den Grund, at Kravet herpaa er forældet.

(Univ. Arkiv.)

Marts 12. Jur. Fak. Skr. til cand. jur. N. N. i —Anledning af et Andragende

om, at den af ham til Konkurrencen om et juridisk Professorat udarbejdede

Afhandling maatte forsvares for Erhvervelsen af den juridiske Doktorgrad,

— hvori udtales, at den ansogte Tilladelse ikke kan gives, da Afhandlingen

er offentliggjort og det strider mod akademiske Regler, fra hvilke der i dette

Tilfælde ikke findes tilstrækkelig Grund til at afvige, at et tidligere offent-

liggjort Arbejde benyttes som Disputats
v
for Erhvervelse af Doktorgraden.*)

(Rets- og statsv. Arkiv.)

Marts 28. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at der i Henhold til Univ. Fund. 7.

Maj 1788 I § 13 maa afholdes en Konkurrence i Slutningen af Aaret 1881

og Begyndelsen af Aaret 1882 om den ledige Lærerplads i Anatomi ved

det lægevidenskabelige Fakultet, til hvilken Konkurrence kun Videnskabs-

mænd, der have Indfødsret, have Adgang.*)
(Univ. Arkiv.)

April 4. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved det, ved at tilstille

samme de indkomne Ansøgninger om Understøttelse af det til Anskaffelse

af Bøger og andre til Universitetsstudiet nødvendige Apparater for trængende

*) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1124.

**) Univ. Aarb. f. 1881-82 S. 186-89.
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studerende paa Kommunitetets Budget bevilgede Beløb, paalægges Konsi- April 4.

storium at give Fakulteterne Lejlighed til at udtale sig om Ansøgningerne

og selv ytre sig om Understøttelsernes Fordeling mellem de forskjellige Fa-

kulteter. Ministeriet tilføjer, at Understøttelsesportionerne ikke bør sættes

højere end til 50 Kr. , samt at ingen maa nyde Understøttelse mere end

hojst 2 Gange.*)
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, ved hvilken der meddeles April 6.

Universitetspedellerne Bemyndigelse til at udfærdige Karaktersedler for alle

ikke afsluttende Examina, som tages ved Universitetet, hvorhos tilføjes, at

Generaldirektoratet for Skattevæsenet paa dertil af Ministeriet givet Foran-

ledning, under 2. s. M. har tilstaaet dem Ret til at kassere de de nævnte

Karaktersedler paaklæbede Stempelmærker, paa Betingelse af, at Kassationen,

der bliver at foretage inden den i Stempellovens § 10 for Belæggelse fore-

skrevne Frist, sker derved, at den paagjældende, under Angivelse af Kassa-

tionens Dato, skriver sit Navn tværs over hvert Stempelmærke og til Dels

ud paa selve Dokumentet, samt saaledes, at de paagjældende ere underkastede

saa vel de i Indenrigsministeriets Bekj. 24. Marts 1862 indeholdte Regler,

som de Bøde- og Tilsynsbestemmelser, der til enhver Tid maatte blive givne.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvormed fremsendes en For- juni 2.

tegnelse over de Understøttelser, der ere bevilgede trængende studerende af

Kommunitetets Udgiftspost 2 d. for indeværende Finansaar til Anskaffelse

af Bøger og andre for Universitetsstudiet nødvendige Apparater, idet Mini-

steriet anmoder Konsistorium om at foranstalte den saaledes stedfundne For-

deling bekjendtgjort paa hensigtsmæssig Maade, f. Ex. ved Opslag i Univer-

sitetsvestibulen. Det tilføjes, at de paagjældende Understøttelser ere anviste

til Udbetaling paa Universitetskvæsturen i samlede Beløb mod Kvitteringer af

Dekanerne for de vedkommende Fakulteter, idet Ministeriet har anset det

for rigtigst, at Anskaffelsen og Uddelingen af Bøgerne foregaar gjennem De-

kanerne. Ministeriet er enigt i, at der, førend Uddelingerne finde Sted, bør

søges tilvejebragt betryggende Garanti for, at Understøttelserne anvendes til

det øjemed, hvortil de ere bevilgede. Denne Garanti formenes paa den

efter Omstændighederne heldigste Maade at ville kunne naas ved, at Bøgerne

indleveres til Stempling paa Universitetet. Det til Stemplingen fornødne

Stempel vil kunne bekostes anskaffet af Kommunitetets Konto for extraordi-

nære Udgifter. Det fremhæves udtrykkelig, at Understøttelserne ere bevil-

gede til Anskaffelse af saadanne Bøger, der ere nødvendige til Brug ved de

afsluttende Examina, hvorimod Understøttelser til Anskaffelse af Bøger til

Brug ved de kun forberedende Examina eller til Anskaffelse af rent viden-

skabelige Værker ikke ville kunne erholdes. Endelig tilføjes, at Ministeriet

for Fremtiden vil indskærpe, at Ansøgningerne indeholde alle fornødne Op-
lysninger og bilægges med de nødvendige Attester, ligesom det forbeholder

*) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1166.

Normer l Univ. IL 67
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Juni 2. sig at tage Spørgsmaalct om Maximumsgrænscn for den enkelte Portion

under nærmere Overvejelse.*)

(Univ. Arkiv.)

Avg. 30. Anordning ang. en Sammensmeltning af de tvende Afgangsexaminer

for Realdisciple af lavere og højere Grad samt de tvende almindelige For-

beredelses Examiner af lavere og liojere Grad ved Universitetet til en enkelt

almindelig Forberedelses Examen **).

1. Ved almindelig Forberedelses Examen kan aflægges Prøve i føl-

gende Fag: x

) Modersmaalet , skriftlig og mundtlig Prøve, 2 Karakterer,

som regnes dobbelt; 2
) Engelsk, skriftlig og mundtlig Prøve, 1 Karakter,

som regnes dobbelt; y
) Tysk, mundtlig Prøve, 1 Karakter; 4

) Fransk,

mundtlig Prøve, 1 Karakter; B
) Historie, mundtlig Prøve, 1 Karakter;

r
>) Geografi, mundtlig Prøve, 1 Karakter; 7

) Mathematik, 3 skriftlige, 2

mundtlige Prøver med i alt 3 Karakterer; 8
) Naturhistorie, mundtlig Prøve,

1 Karakter; J)

) Naturlære, mundtlig Prøve, 1 Karakter. Desuden gives 1

Karakter for Orden med de skriftlige Arbejder ved Examen i det hele.

Altsaa i alt 16 Karakterer. 2. De, der agte at indstille sig til Adgangs-

examen i Mathematik ved den polytekniske Læreanstalt eller til den ved

Landbohøjskolen foreskrevne Prøve for Skovbrugselever, maa forinden være

prøvede ved den almindelige Forberedelses Examen i alle 9 oven nævnte

Fag og »bestaaede« med mindst 48 Points, hvoraf 12 for Modersmaalet.

Til »bestaaet med Udmærkelse« kræves 120 Points. Have de kun taget

Forberedelses Examen med 2 Sprog, maa de underkaste sig en særlig Prøve

i det tredje af det Omfang, som neden for er foreskrevet, og heri opnaa

Karakteren »bestaaet«. 3. De, der ville indstille sig til de ved den

kongelige Veterinær- og Landbohøjskole foreskrevne Prøver for Landinspektor-

elever, Dyrlæger, Landbrugselever og Havebrugselever, skulle, for saa vidt

ikke anden Adgangsberettigelse haves (jfr. Undervisningsplanen for den

kongelige Veterinær- og Landbohøjskole), ligesom ogsaa de, der ville ind-

stille sig til farmacevtisk Examen, Tandlægeexamen og juridisk Examen for

ustuderede, forinden have taget almindelig Forberedelses Examen, dog med
Forbigaaelse af et af de tvende levende Sprog, Fransk eller Tysk, efter frit

Valg. Altsaa i alt 15 Karakterer. Til »bestaaet« kræves 45 Points, hvoraf

12 for Modersmaalet, til »bestaaet med Udmærkelse« 112 1 '* Points. En

særskilt Prøve i Latin maa Farmacevterne underkaste sig og deri opnaa

Karakteren »bestaaet«; se neden for Nr. 7. 4. Fordringerne i de enkelte

Fag fastsættes saaledes: a) Modersmaalet. Der opgives som læst to Ko-

medier af Holberg, en Tragedie eller et større Digt af Oehlenschlæger, flere

Digte og prosaiske Stykker af bekjendte danske Forfattere (Wessel, Ewald,

Baggesen, Grundtvig, Heiberg, Hertz, Paludan-Muller, Winther osv.). Skriftlig

Prøve: Gjengivelse af et bekjendt Stof; 1 Karakter, som regnes dobbelt.

Mundtlig Prøve: Ken og forstandig Oplæsning af et Digt og et prosaisk

Stykke, Prøve i Sprogets Grammatik, saa vel Formlære som Sætningslære,

*) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1166-G8.
**) Lindes Medd. ang. de lærde Skoler 1879-81 S. 104—78.
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Samtale om Indholdet af det, der opgives læst; 1 Karakter, som regnes Avg. 30.

dobbelt, b) Engelsk. Der opgives læst saa meget, som svarer til mindst

300 Sider af Tauchnitzer Udgaven af sunbeam stories, hvoraf omtrent Ve

Poesi. Skriftlig Pro ve: Oversættelse fra Engelsk til Dansk; der tillægges

Bedommelsen af det danske Sprogs Renhed i denne Version Indflydelse paa

Karakteren for den skriftlige Prøve i Modersmaalet. Mundtlig Prøve: Ved

Proven i dot læste lægges særlig Vægt paa Oversættelsen paa korrekt Dansk

og hores i Sprogets Grammatik; desuden oversættes et ikke læst prosaisk

Stykke. 1 Karakter, som regnes dobbelt, c) Tysk. Der opgives af to eller

flere Forfattere saa meget, som svarer til mindst 250 Oktavsider, hvoraf

omtrent Ve Poesi. Mundtlig Prøve som i Engelsk. 1 Karakter, d) Fransk.

Der opgives som læst saa meget, som svarer til 250 Sider i Michel Levy

Fréres Udgave af bibliothéque contemporaine. Mundtlig Prøve som i Engelsk.

1 Karakter, e) Historie. Der kræves Kjendskab til Fædrelandshistoriens

og den almindelige Verdenshistories Grundtræk og Hovedbegivenheder om-

trent i det Omfang, som er givet ved V. A. Blochs Lærebog for Realskoler.

Mundtlig Prøve. 1 Karakter, f) Geografi. Der prøves i fysisk og politisk

Jordbeskrivelse tillige med de uundværligste Sætninger af den mathematiske

Geografi. Mundtlig Prove. 1 Karakter, g) Mathematik og Eegning.
Skriftlig forelægges to eller flere Opgaver i praktisk Regning af en saadan

almindelig Natur, at der ikke fordres Kjendskab til bestemte Handelsforhold

eller til Udtryk, der ere ejendommelige for enkelte Virkekredse. 1 Karakter.

I Arithmetik fordres Kundskab til Læren om Addition og Subtraktion,

Multiplikation og Division, Potensopløftning og Roduddragning med de der-

under forekommende Udviklinger af positive og negative, hele og brudne,

rationale og irrationale, reelle og imaginære Størrelser, Hovedsætningerne om
Tallenes Egenskaber, Decimalbrøker, Proportioner og Progressioner, Loga-

rithmer med deres praktiske Anvendelser, hvorunder sammensat Rentesreg-

ning, Ligninger af første og anden Grad, de første saa vel med en som med
flere ubekj endte. Til skriftlig Behandling forelægges en eller flere Opgaver,

som kræve lette Anvendelser af, hvad der er læst, og mundtlig prøves i

Theorien og dens Anvendelse. Blandt Opgaverne i Regning og Arithmetik

bør altid en give Lejlighed til at vise praktisk Anvendelse af Logarithmer.

1 Karakter. I Plangeometri fordres læst det for danske Lærebøger sædvan-

lige fælles Stof. Proven er dels skriftlig, Losning af Opgaver ved Konstruk-

tion og Beregning eller lette Beviser, som slutte sig nær til det bekj endte,

dels mundtlig i Theorien og dens Anvendelse. 1 Karakter, h) Natur-
historie. Der prøves i Zoologi og Botanik, dog ikke i videre Omfang, end

der kan læres ved Hjælp af Lutkens Lærebog i Zoologi Nr. 2 med- nogle

Forbigaaelser og af Strøms Begyndelsesgrunde i Plantelæren. Der lægges

særlig Vægt paa, at Examinanden paa Naturgjenstandene selv kan paavise

de Forhold, hvorom der handles. Mundtlig Prøve. 1 Karakter, i) Natur-
lære. Der fordres Kjendskab til Legemernes almindelige Egenskaber, til

Ligevægtslovene for Kræfter, virkende paa de enkelte Maskiner, til Trykfor-

hold i Vædsker og Luftarter, Vægtfyldebestemmelser, Tyngden, Faldet og

Cirkelbevægelse, til Varmens Udvikling, Maaling og Forplantning, dens Virk-

ning paa Legemernes Tilstand, til Magnetismens Hovedfænomener og Jord-

67*
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Avg. 80. magnetismen, til Gnidnings- og Berøringselektricitet; til alt dette saaledes,

at fremtrædende Natursyn i det daglige og praktiske Liv blive forstaaede

3om nødvendig Følge af gjældende Love. Mundtlig Prøve. 1 Karakter.

5. Opgaverne til den skriftlige Del af almindelig Forberedelses Examen

gives fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenct. 6« Special-

karaktererne ere: ug, mg, g, tg, mdl. og slet, der betragtes som staaende lige

langt fra hinanden, svarende til Talværdierne: G, 5, 4, 3, 2, 1. Til disse

Karakterer kan der føjes -\- eller -f-, der forhøjer eller nedsætter Karakteren

med lk: altsaa ug-f- = 52
/3, mg-f- = 5Vs, mg-f- — 4 2 '

3 , g-f- = 4l
/a osv.;

dog maa der ikke gives nogen Karakter over ug eller under slet. Naar der

ved Sammenlægning af de enkelte Censorers Karakterer fremkommer andre

Brøker end Tredjedele, reduceres de til den nærmest liggende Tredjedel, saa-

ledes at, hvad der er Ve eller derover, gjøres til Va og, hvad der er under

Ve, bortkastes. Ved Sammentællingen af Specialkaraktererne i de enkelte

Fag benyttes en anden Skala, hvori ug har Værdien 8, mg 7, g 5, tg 1,

mdl. -r 7 og slet -r- 23 og, naar Mellemkaraktererne medtages, ug -=-

regnes = 7 2
/3 , rag + = 7Va, rag -f- = 6Va, g + = 52/a, g -f- — 3 2

/3 ,

tg -f = 2^8, tg -f- = + l 2
/3 , mdl. + = -f- 4Va, mdl. -f- \- 12V3

og slet -f-
= -7- 17 2

/3 . I Examensvidnesbyrdet indføres samtlige Special-

karakterer med deres nøjagtige Talværdi og til Slutning den samlede Tal-

værdi af disse. 7. Ved Prøven i Latin for Farmacevter forlanges, at

Examinanden har ordentlig læst en lille Læsebog for Begyndere, til Indøvelse

af Grammatikens Hovedregler, særlig for den almindelige regelmæssige Bøj-

ning, og til Erhvervelse af det almindeligste Ordforraad, samt saa meget,

som svarer til 16 Sider i en Teubners Stereotypudgave af en let latinsk

Forfatter, saasom Cornelius Nepos, Justinus, Eutropius. Ved Prøven over-

høres saa vel i Læsebogen som i den læste Del af en Forfatter. Disciple,

der have bestaaet 4de Klasses Hovedexamen med Godt i Latin, ere fritagne

for denne Prøve. 8. Den ved Udgangen af den lærde Skoles 4de Klasse

afholdte Aars- eller Hovedexamen giver, naar den er bestaaet med mindst

33 Points, den samme Adgang til højere Undervisningsanstalter og Fag-

examina som den almindelige Forberedelses Examen. 9. Den, der be-

staar Skolelærerexamen med Hovedkarakteren »Meget duelig« , kan derefter

ved at bestaa en Tillægsprøve i Engelsk og et af de to Sprog, Fransk eller

Tysk, efter eget Valg, med saadanne Karakterer, hvis Talværdi svarer til

Værdien af et »Meget Godt« og et »Temmelig Godt« erhverve sig de Ret-

tigheder, som almindelig Forberedelses Examen giver; og kan denne Tillægs-

prøve aflægges enten for Examenskommissionen for Privatister eller ved en

af de -Skoler, der have faaet Ret til at afholde almindelig Forberedelses-

examen. 10. Den, der har bestaaet almindelig Forberedelses Examen,

bliver, naar han inden 5 Aar derefter indstiller sig til Skolelærerexamen, at

fritage for Prøve i Historie, Geografi, Mathematik, Naturlære og Naturhistorie,

for saa vidt han ønsker saadant, og ville i saa Fald de ham ved forst

nævnte Examen meddelte Karakterer i nævnte Lærefag være at optage i hans

Examensvidnesbyrd for Skolelærerexamen og med Hensyn til Beregningen af

Hovedkarakteren ved denne at tage i Betragtning efter deres Værdi i Følge

Reglerne for samme. 11. Den, der har bestaaet almindelig Forberedelses
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Examen, kan indstille sig til Afgangsoxamen for studerende i mathematisk- Avg. 30.

naturvidenskabelig Retning, naar han, forudsat at han i to fremmede Sprog,

Geografi og Naturhistorie har opnaaet Karakterer til en samlet Talværdi af

mindst 15 Points, supplerer den med en Prove i Latin (mundtlig og skriftlig)

og derved opnaar Karakterer til en samlet Talværdi af mindst 6 Points, og

i sproglig-historisk Retning, naar han, forudsat at han i to fremmede Sprog,

Geografi, Naturhistorie, Geometri og Arithmetik har opnaaet 21 Points, sup-

plerer den med en Prøve i latinsk Stil og derved opnaar mindst »Temmelig

Godt«. 12. Skoler, som med Tilladelse af Ministeriet for Kirke- og

Undervisningsvæsenet kunne holde almindelig Forberedelses Examen, lade de

Lærere, som have undervist Disciplene, examinere hver i sit Fag under den

Kontrol, som Ministeriet anordner. Disse Skoler kunne ogsaa modtage Pri-

vatister til Prøven. 13. Til Examenskommission for Privatister sammen-

kalder Ministeriet et passende Antal Mænd, som foruden Fagkundskaben be-

sidde Erfaring i Skoleundervisning. Kommissionen vælger selv de Kræfter,

den behover til Examens Ordning og Tilsyn ved de skriftlige Prøver. 14.

Almindelig Forberedelses Examen afholdes ved Skolerne en Gang aarlig,

enten til Paaske eller i Tiden mellem den 15. Juni og 15. Juli, for Examens-

kommissionen to Gange aarlig, i Januar og Juni Maaned. Skjønt de i det

foregaaende angivne Fordringer ere beregnede paa Disciple, der have fyldt

16 Aar, skal det dog ikke være forment yngre Personer at indstille sig til

Examen, dog ingen førend han har fyldt sit 15. Aar. 15. Den alminde-

lige Forberedelses Examen afholdes første Gang i Juni 1883; den nuværende

Realafgangsexamen af højere Grad afholdes sidste Gang i Sommeren 1882,

de nuværende tvende Forberedelses Examiner ved Universitetet sidste Gang i

Januar 1883 og den nuværende Realafgangsexamen af lavere Grad sidste

Gang ved Paaske 1883. (Univ. Arkiv, Aftryk.)

Underv. Min. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet, hvorved be- Sept. 10.

vilges, at cand. pharm. N. N. maa overføre sine Karakterer fra farmacevtisk

Examen i mundtlig Kemi, kemisk Analyse og Botanik til lægevidenskabelig

Forberedelses Examen *), (Lægev. Fak. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, Sept. 28.

hvorved Ministeriet tiltræder den af Fakultetet udtalte Anskuelse, at Pre-

mierlieutenant af Infanteriet N. N., som er Student og har bestaaet Afgangs-

examen fra Officerskolens ældste Klasse, er berettiget til at indstille sig til

den statsvidenskabelige Examen uden forinden at underkaste sig den filo-

sofiske Prøve **). (Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

Bestemmelser for den daglige Orden i Regensens Læseindretning okt. 14.

og for Udlaanet af Bøger fra samme, fastsatte af Bestyrelseskomiteen for

Kommunitetets Stipendievæsen.

1. Regensens Læsestue, hvortil baade Kommunitets- og Regensalumner

have Adgang, aabnes i Maanederne Maj til Sept. inkl. Kl. 8, i de øvrige

*) Univ. Aarb. f. 1881-82 S. 160.

**) Univ. Aarb. f. 1881-82 S. 149.
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Okt. 14. Maaneder KL 1) om Morgenen. Den lukkes lu-lo Aaret Kl. 11 Aften. 2.

Det i Læsestuen værende videnskabelige Apjmrut saa vel som de paa samme

fremlagte Tidsskrifter og Dagblade maa kun benyttes sammesteds. Dog kunne

fra medio Maj i il medio Avgust inkl. Dagbladene læses i Gaarden, saafremt

Vejret lilla. ler det, til Kl. 12 Middag og em Aftenen til Kl. s. Naar Vice-

inspektør linder del tjenligt, udlaanes de anskaffede, Baa \<-l Tidsskrifter som

andre Bager, kun fra Bibliotheket. Udlaanet, hvortil kan Begensens Alumner

samt de Keininiinitelsaliininer, der have Bolig paa de .") Kollegier, bave Ret,

sker efter følgende Kegler: a) Naar en Bog udlaanes umiddelbart efter An-

skaffelsen, kan Laanet kun gives paa 4 Dage. Afleveres Bogen ikke til den

fastsatte Tid, afkræves den Laantageren ved Læsestuens Bud, og han betaler

10 Ore i Mulkt. b) Af underholdende Bøger, der ere indlemmede i Biblio-

theket, kan der til en og samme Alumniis kun udlaanes 2 Bind ad Gaugen,

og kun til den Udlaansdag, der falder 14 Dage etter at han har faaei

Bøgerne til Laans. Afleveres de ikke til den fastsatte Tid, afkræves de

Laantageren aldeles i Overenstemmelse med det under a. fastsatte. Har

ingen anden imidlertid ønsket at laane det paagjældende Værk, kan Laanet

forlænges paa 7 Dage. c) Videnskabelige Bøger eller Dele af videnskabelige

Værker kunne udlaanes i et saadant Omfang, som Viceinspektor maatte

finde passende. Laanet gives i det højeste paa G Uger, og Laan fornyes

paa 3 Uger. For øvrigt forholdes der hermed i et og alt som med de under

a. og b. omtalte Laan. d) For hver Gang en Bog afkræves en Laantager,

ifalder han en Bøde af 10 øre. Er en Bog afkrævet 3 Gange, forholdes

som under litr. b anført. Bøgerne indkræves med i det mindste en Dags

Mellemrum, e) Bøgerne leveres tilbage i samme Stand, hvori Laantagrnm

har modtaget dem. Beskadigelse af en Bog erstattes efter Viceinspektørs og

2 tilkaldte Alumners Skjøn. f) Bliver en udlaant Bog borte, er Laantageren

forpligtet til at erstatte Læseindretningen det ' deraf flydende Tab. g) De i

disse Bestemmelser omtalte Mulkter, saa vel som den under litr. e og f om-

talte Erstatning kan sikres Læseindretningen ved Tilbageholdelse af ved-

kommendes Stipendium, jfr. Viceinspektørs Instrux. li) Udlaanstiden er indtil

videre Søndag Kl. 12—1 og Tirsdag og Fredag Kl. 10— 11 Form.

(Stipendiebestyrelsens Arkiv.)

Okt. 18. Underv. Min. Skr. til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet,

hvorved bifaldes — i Anledning af et Andragende fra en juridisk Kandidat,

der agtede at underkaste sig den statsvidenskabelige Examen — at Karakteren

i Statsret fra den fuldstændige juridiske Examen overføres til statsviden-

skabelig Examen, samt at Karakteren i Ketsencyklopædi ved statsvidenskabelig

Examen overensstemmende med Bekj. 10. Juni 1851 § 3 fastsættes til Middel-

tallet af de tvende ved juridisk Examen i 1ste og 2den Civilret opnaaede

Karakterer, saaledes at det i Examensprotokollen og Examensbeviset ved

statsvidenskabelig Examen bemærkes, at Kandidaten ved fuldstændig juridisk

Examen har erholdt disse to Karakterer, og at ved Specialkarakterernes

Sammenlægning disse Karakterers Middeltal
(

u
"^

10 =12) medregnes *).

(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

*) Univ. Aarb. f. 1881—82 S. 149-50.
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Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes *), at det ved Nov. 3.

fremtidig Udsættelse af Prisopgaverne fastsættes, at Forfatterens originale

Afhandling, for saa vidt den prisbelønnes, indlemmes i Universitetets Arkiv,

idet det forudsætter, at Hensigten hermed kun er at erhverve et Middel til

at konstatere eventuelle Misbrug i lignende Ketning.
(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Eforus for Borcks Kollegium , hvorved der meddeles Nov. 3.

en Alumnus Tilladelse til i videnskabeligt -Øjemed at være fraværende fra

Kollegiet i 2 Maaneder.
(Univ. Arkiv.)

Kons. Cirk. til samtlige Fakulteter, hvorved det indskærpes, at Nov. 4.

enhver Ansøgning fra en Universitetslærer om at fritages for at holde Fore-

læsninger i et Halvaar eller endnu længere Tid skal indsendes til Ministeriet

gjennem Konsistorium.
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol. , hvorved Prof. , Lic. theol. H. V. Sthyr beordres til at Dec. 22.

indtræde som Medlem af Direktionen for Pastoralseminariet i Kjøbenhavn,

med Forpligtelse til i denne Egenskab at holde Foredrag over den praktiske

Theologi for de Seminariet frekventerende theologiske Kandidater efter den

ved kgl. Eesol. 12. Maj 1841 approberede Plan, mod at oppebære det derfor

bestemte Honorar af 1200 Kr. aarlig.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved det — da et An- Dec. 23.

dragende fra en Universitetslærer om Rejsetilladelse direkte var indgivet til

Ministeriet — tilkjendegives, at Andragendet burde have været indsendt til

Ministeriet gjennem Fakultetet.

(Univ. Arkiv.)

1882.

Underv. Min. Skr. til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, Febr. 8.

hvorved der meddeles Politifuldmægtig i Christianssted N. N. Tilladelse til

at indstille sig til juridisk Examen for ustuderede, uden i Forvejen at have

underkastet sig den almindelige Forberedelses Examen af lavere Grad **).

(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, hvori Febr. 17.

udtales — i Anledning af, at det ikke ved Lektor Chievitz's Udnævnelse til

Lektor i normal Anatomi var bestemt, hvorvidt den af de foregaaende ana-

tomiske Docenter benyttede Fribolig paa det kirurgiske Akademi skulde

tilstaas ham — at Konsistorium, efter hvad Ministeriet i Skrivelse til det

lægevidenskabelige Fakultet af 2G. Nov. 1863 jfr. Konsistoriums 2 Skrivelser

*) Konsistoriums Indstilling var foranlediget ved, at en prisbelonnet Afhandling i

noget ændret Skikkelse var udgivet i Trykken, betegnet som »en Undersøgelse,

tilkjendt Universitetets Guldmedaille«. Univ. Aarb. f. 1881—82 S. 166—67.

**) Univ. Aarb. f. 1881-82 S. 164.
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Pebr. 17. til Ministeriet af 18. April 18G4 bar ytret, maa anse den omhandlede Bolig

for at være en til Lærerposten i praktisk Anatomi knyttet Embedsbolig, der

altsaa maa tilkomme Lektor Chievitz og enhver senere Efterfølger i Posten *).

(Univ. Arkiv.)

Febr. 28. Underv. Min. Skr. til Kvæstor, hvorved denne anmodes om at for-

anstalte det fornødne med Hensyn til Afleveringen af den Lektor Chievitz

som Docent i praktisk Anatomi tillagte Embedsbolig paa det kirurgiske

Akademi **).

(Univ. Arkiv.)

Marts 13. Underv. Min. Skr. til det theologiske Fakultet — i Anledning af

et Andragende fra en Lærer ved Borgerskolen i Kallundborg, som var ordi-

neret , om Tilladelse til paa ny at indstille sig til theologisk Embedsexamen,

fordi han ved den tidligere bestaaede Examen kun opnaaede Hovedkarakteren

Non contemnendus — hvorved tilkjendegives, at Ministeriet i Henhold til

de af Fakultetet fremhævede Betænkeligheder ikke finder at kunne bevilge

det ansøgte ***).

(Theol. Fak. Arkiv.)

Marts 24. Underv. Min. Skr. til Kvæstor, hvorved bifaldes, at de Universitets-

forvalter Wilse og Forvalter ved Sorø Akademi Sarauw tillagte Dagpenge for de

dem paahvilende Embedsrejser fra d. 1. d. M. at regne forhøjes fra 6 til

8 Kr., for saa vidt den heraf resulterende Merudgift vil kunne afholdes af

de paagjældende Konti paa Universitetets og Sorø Akademis Budgetter, uden

at Overskridelse finder Sted. Det bemærkes derhos, at de Udgifter, der med-

gaa til Opvarmning og Leje af de Lokaler, hvori Opkrævningen af Stiftel-

sernes Indtægter foregaa, samt til ydet Assistance ved Opkrævningen, selv-

følgelig ikke kunne forlanges afholdte af de vedkommende Forvalteres Diæter,

men at disse Udgifter ville være at godtgjøre dem efter Eegning ****).

(Kvæsturens Arkiv.)

Marts 27. General-Direkt. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-

væsenet — i Anledning af, at det rets- og statsvidenskabelige Fakultet

havde andraget paa en Udtalelse, om der paahviler Dekanus en Forpligtelse

til at indsende ikke behørig stemplede Examensbeviser til Generaldirektoratet

for Skattevæsenet — hvori udtales, at samme saa lidt kan anse Universitetet

berettiget til at lade Dokumenter, med Hensyn til hvilke Stempelovertrædelse

er begaaet, passere, at det snarere maa holde for, at den vedkommende

Funktionær i saa Fald maa anses som »Modtager« af det paagjældende

Dokument og som Følge heraf være undergivet Bødeansvar efter Stempel-

lovens § 79*****).

(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

*) Se UMskr. 28. Febr. 1882. Univ. Aarb. f. 1881-82 S. 191.

**) Univ. Aarb. f. 1881—82 S. 194.

***) Univ. Aarb. f. 1881-82 S. 148-49.
****) Univ. Aarb. f. 1881-82. S. 315-16.

*****) Herom har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet under 29. s. M. med-

delt Fakultetet fornøden Underretning. Univ. Aarb. f. 1881—82 S. 146—47.
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Kons. Skr. til Overretssagfører Schwenn om Udbetaling af den med April 14.

Akcessit forbundne Pengebelonning.*)

Ved Indsendelsen af en Besvarelse af den retsvidenskabelige Prisopgave for 1880

—81 havde Forfatteren anmodet om, at Navnesedlen ikke maatte blive aabnet, dersom der ikke

blev tilkjendt Afhandlingen Universitetets Guldmedaille. Da den anonyme Forfatter imid-

lertid senere, efter at der 'var tilkjendt Afhandlingen Akcessit, ved Overretssagforer Schwenn

begjærede den med denne forbundne Pengebelonning udbetalt, og Afhandlingen tilbage-

sendt, tilskrev Konsistorium sidst nævnte,

at Pengebelonningen ikke kan udbetales, eftersom Forfatterens Anonymitet

udelukker enhver Prøvelse af, om han overhovedet er kompetent til at kon-

kurrere. Derimod samtykker Konsistorium i, at Afhandlingen tilbageleveres

Forfatteren.
(Univ. Arkiv).

Anordning ang. Kvinders Adgang til at underkaste sig den ved Maj 12.

Adg. 30. Avg. 1881 indrettede almindelige Forberedelses Examen.**)

§ 1. Det tillades Kvinder, der have fyldt det 17de Aar, at underkaste sig

den ved Adg. 30. Avg. 1881 indrettede almindelige Forberedelses Examen, saa-

ledes at de paa Grundlag heraf kunne indstille sig til samtlige i Anordnin-

gens § 2 og § 3 nævnte Fagprøver, dog at de ikke derved erhverve Adkomst

til offentlig Ansættelse i noget Embede, til hvilket Adgangen er betinget af

juridisk Examen, eller Adgang til at erholde Beskikkelse som Sagførere eller

Avtorisation som Fuldmægtige hos Retsbetjente eller Sagførere. § 2. 1

Stedet for §§ 9 og 10 i bemeldte Anordning træde for Kvinders Vedkom-

mende følgende Bestemmelser: a) Den Kvinde, der bestaar Skolelærerinde-

examen med Hovedkarakteren »Meget duelig«, kan derefter ved at bestaa en

Tillægsprøve i Arithmetik (uden praktisk Regning), Geometri og Naturlære

samt i Engelsk og et af de to Sprog, Fransk eller Tysk, efter eget Valg,

med en samlet Karakterværdi af mindst 18 Points erhverve sig de Rettig-

heder, som almindelig Forberedelses Examen giver, og kan denne Tillægsprøve

aflægges enten for den i Anordningens § 13 nævnte Examenskommission for

Privatister, eller ved en af de Skoler, der have faaet Ret til at afholde al-

mindelig Forberedelses Examen. b) Den Kvinde, der har bestaaet almindelig

Forberedelses Examen, bliver, naar hun inden 5 Aar derefter indstiller sig

til Skolelærerindeexamen, at fritage for Prøve i Historie, Geografi og Natur-

historie , for saa vidt hun ønsker saadant, og ville i saa Fald de hende ved

først nævnte Examen meddelte Karakterer i nævnte Lærefag være at optage

i hendes Examensvidnesbyrd for Skolelærerindeexamen og med Hensyn til

Beregningen af Hovedkarakteren ved denne at tage i Betragtning efter deres

Værdi i Følge Reglerne for samme.
(Univ. Arkiv, Aftryk.)

Kons. Skr. til Bestyreren af Universitetets kemiske Laboratorium, Maj 12.

Prof. J. Thomsen, hvori udtales — som Svar paa en Forespørgsel om, hvor-

ledes der skal forholdes, naar det kemiske Laboratorium ikke kan modtage

*) Univ. Aarb. f. 1881-82 S. 1G7.

**) Univ. Aarb. f. 1881—82. S. 162-64.

Normer f. Univ. II. 68
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Maj 12. alle, som melde sig ved et Semesters Begyndelse — at der ubetinget maa

tilstedes Universitetets egne studerende Adgang til Laboratoriets Øvelser.

Af de øvrige studerende ber der dernæsl fortrinsvis tages Hensyn til de po-

lytekniske studerende, saa at de farmacevtiske studerende maa staa kilba

naar Laboratoriet ikke ser Big i Stand til at modtage all«', som melde sig

sig ved et Semesters Begyndelse. Konsistorium tilføjer, at det har tilskrevet

Ministeriet, med Anmodning om at foranledige, at den farmacevtiske Examens-

kommission bliver sat i Kundskab herom, for at den kan tage under Over-

vejelse, hvilke Foranstaltninger den i denne Henseende maatte tilraade.

(Univ. Arkiv.)

Juni 12. Bekj. fra Generaldirektoratet for Skattevæsenet om Benyttelsen af

Stempelmærker til de i § 70 i L. 11). Febr. 1861 om Brugen af stemplet

Papir ommeldte Testimonier eller Examensvidnesbyrd.*)

Uet bringes herved til offentlig Kundskab, at Stemplingen af de i

§ 70 i L. 19. Febr. 1861 om Brugen af stemplet Papir ommeldte Testimo-

nier eller Examensvidnesbyrd kan foretages af Udstederne af disse Vidnes-

byrd ved Paaklæbning af Stempelmærker, selv om de ikke høre til de i den

nævnte Lovs § 12, 1ste Stykke, ommeldte Embedsmænd, mod at det iagt-

tages, at Kassationen af Stempelmærkerne foretages inden 3 Uger efter Do-

kumentets Udstedelse derved, at Udstederen under Angivelse af Kassationens

Dato skriver sit Navn tværs over hvert Stempelmærke for sig og til Dels

ud paa selve Dokumentet.
(Lovtid.)

Juni 28. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved fastsættes følgende

Regler for Regnskabsaflæggelsen for de af Kommunitetets Udgiftskonto 2. d.

til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitetsstudiet nødvendige Appa-

rater for trængende studerende bevilgede Understøttelser:**)

1) at der for hvert Fakultet indrettes en af Universitetets Rektor av-

toriseret Protokol, som udviser dels de for de enkelte Bøger eller Apparater

udbetalte Pengebeløb, dels Fordelingen af de saaledes erhvervede Boger eller

Apparater mellem de studerende, hvilke Protokollers nærmere Indretning det

i øvrigt overlades Konsistorium at bestemme; 2) at disse Protokoller efter

Rektoratets Udløb blive at tilstille 1ste Revisionsdepartement til Revision,

medens samtidig hermed fuldstændige, af Dekanerne bekræftede Udskrifter af

Protokollerne tilstilles Kvæsturen til Optagelse i Kommunitetets Hovedregn-

skab, samt 3) at Udgiften til Anskaffelsen af de anførte Protokoller afholdes

af Kommunitetets Udgiftspost 10 »extraordinære Udgifter.«

(Univ. Arkiv.)

Juli 31. Kgl. Resol. , hvorved bifaldes, at Dr. med. Edm. Hansen Grut an-

sættes som midlertidig Docent i Ofthalmologi fra 1. Avg. s. A. at regne,

med det for denne Stilling paa Finansloven for Finansaaret 1882—83 under

*) Univ. Aarb. f. 1881-82 S. 147.

**) Univ. Aarb. f. 1881-82 S. 316—17.
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Universitetets Udgiftspost 7 g. bevilgede Honorar af 2000 Kr. aarlig, foruden Juli 31.

en Godtgj oreise af 1000 Kr. aarlig for det til Undervisningen fornødne Lo-

kale, videnskabelige Apparater og Hospital, saaledes at lian ved denne An-

sættelse indtræder som Medlem af det lægevidenskabelige Fakultet.*)

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes: 1) at saa vel Direktionen for det kgl. Okt. 2.

Frederiks Hospital som Direktionen for den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse

ophæves fra den 1. Nov. d. A. at regne; 2) at den stedlige Bestyrelse saa

vel af det kgl. Frederiks Hospital som af den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse

henlægges under Overbestyrelse af Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-

væsenet under en for begge Stiftelser fælles Direktør, ligeledes fra den 1.

Nov. d. A. at regne; 3) at der sideordnet med Direktøren oprettes et raad-

givende Lægeraad, bestaaende af samtlige Overlæger ved det kgl. Frederiks

Hospital og Overakkouchøren ved den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse, med
hvilke Direktøren for begge Stiftelser skal forhandle i alle Spørgsmaal ved-

kommende Sygebehandlingen, Sygeforplejningen eller Undervisningen, saaledes

at Ministeriet allernaadigst bemyndiges til at fastsætte de nærmere Bestem-

melser om Direktørens og Lægeraadets indbyrdes Forhold, samt 4) at konge-

valgt Landstingsmand J. C. H. Fischer, St. af D., fra den 1. Nov. d. A. at

regne ansættes som Direktør for det kgl. Frederiks Hospital og den kgl.

Fødsels- og Plejestiftelse med et aarligt Honorar af 3000 Kr. , hvoraf de

tre Fjerdedele afholdes af Hospitalet og den ene Fjerdedel af Fødsels- og

Plejestiftelsen.

(Univ. Arkiv.)

Instrux for den normal-anatomiske Prosektor, vedtaget af det læge- Okt. 14.

videnskabelige Fakultet.**)

1. Den normal-anatomiske Prosektor har at assistere Docenten i

normal Anatomi ved de studerendes Undervisning, ved det normal-anatomiske

Museums Vedligeholdelse og Forogelse samt i det hele taget ved de viden-

skabelige Arbejder, der foretages i den normal-anatomiske Anstalt, og ved

dennes daglige Drift. 2. Han maa, saa længe de offentlige Dissektions-

øvelser vare, være til Disposition daglig Kl. 9—4. 3. Han deltager med
Docenten i de studerendes Vejledning ved de offentlige Dissektions© velser og

ved de mikroskopisk-anatomiske Kursus. 4. Han forfærdiger Præparater

til Demonstration ved Forelæsningerne. 5. Prosektoren fører Bog over

alle Lig, som indkomme til Anstalten, samt over deres Anvendelse. 6.

Han fordeler Materialet til Deltagerne i de offentlige Dissektionsøvelser samt

afkræver de studerende Betaling derfor. 7. Foruden de ved Museets Ved-

ligeholdelse og Forøgelse forefaldende Arbejder paahviler det ham særlig at

holde den histologiske Materialsamling forsynet med det Materiale, som,

efter Samraad med Docenten, findes nødvendigt til Brug ved de mikrosko-

pisk-anatomiske Kursus. 8. Prosektoren ansættes for et Aar ad Gangen.

*) Univ. Aarb. f. 1881—82 S. 150-59.
f*j Univ. Aarb. for 1882-83 S. 75-76.

68'
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Okt. 14. Ansættelsen kan forlænges indtil 5 Aar. 9. Prosektorens Gage er 880 Kr.

aarlig samt — med forventet ministeriel Billigelse — et personligt Tillæg

af 224 Kr. aarlig. Inspektionen paa Museet i de Tider, da det er aabent

for Publikum, hvilken lønnes med 80 Kr. aarlig, vil blive overdraget til

Prosektoren, saafremt hun ønsker det. Præparater, der forfærdiges til Museet,

betales særskilt.

(Lægev. Fuk. Arkiv.;

Okt. '2G. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at det, for

at Universitetet kan sættes i Stand til at opfylde de Krav, som i Følge den

med Frankrig etablerede Bytteforbindelse om akademiske Skrifter *) ville

komme til at paahvile det, gjøres eventuelle Doktorander til Pligt at lade

trykke indtil 25 Explr. ud over det Antal Doktordisputatser, som de ere

pligtige til at stille til Universitetets Disposition, dog saaledes, at Univer-

sitetet betaler Udgifterne til Papir til disse Exemplarer. **)

(Univ. Arkiv.)

Nov. 8. Reglement for Udvexling med Frankrig af akademiske Skrifter, ved-

taget af den franske Undervisningsminister og Rektor for Kjøbenhavns Uni-

versitet. **)

Reglement pour l'exécution du service des échanges de théses et"

publications académiques. Art. I. L'envoi des théses et publications

académiques aura lieu de part et d'autre, une fois par an et au commen-

cement du mois de Novembre. Art. IL Les envois de Tuniversité de

Danemark seront adresses franco å MM. Hachette et Cic
, libraires å Paris,

79 Boulevard St. Germain, qui les feront parvenir aux bibliothéques

destinataires. Pour faciliter l'exécution du service, les 18 collections

destinées aux bibliothéques francaises formeront 18 paquets séparés portant

les adresses suivantes: 1. Bibliothéque Universitaire d'Aix. 2. id. Alger.

3. id. Besancon. 4. id. Bordeaux. 5. id. Caen. 6. id. Clermont.

7. id. Dijon. 8. id. Douai. 9. id. Grenoble. 10. id. Lyon.

11. id. Montpellier. 12. id. Nancy. 13. id. Paris. 14. id. Poitiers.

15. id. Rennes. 10. id. Toulouse. 17. Bibliothéque nationale å Paris.

18. Ministére de Tlnstruction pnblique å Paris. Ces divers paquets seront

l'objet d'un seul envoi au libraire designe ci-dessus. Dans chacun d'eux se

trouvera un etat sommaire du contenu, selon le modéle employé jusqu
1

å present

par les Universités allemandes. Art. III. L'Université de Danemark recevra

de méme, en un seul envoi et franc de port, å Tadresse du libraire, quelle

désignera å Copenhague toutes les théses soutenues en France dans le

courant de Tannée scolaire (1. Octobre—30. Septembre). L'Université de

France se reserve pourtant le droit d' adresser le premier envoi au libraire

Rudolph Hartmann, Thalstrasse å Leipzig. Art. IV. Si l'exécution du

service donne lieu å quelques réclamations, elles devront étre adressées å

M. le Président de la commission centrale des Bibliothéques Universitaires,

*) Se Regi. 8. Nov. 1882.

**) Univ. Aarb. f. 1882-83 S. 114—16.
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au Ministére d l'Instruction publique, Paris, et au Recteur de 1'Université Nov. 8.

de Danemark, Copenhague.
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at Bestemmelsen i Bekj. 5. Marts Nov. 14.

1844 Post 2, hvorefter Examinationstiden ved den lægevidenskabelige Em-
bedsexamen i pathologisk Anatomi er fastsat til

'

6U Time for hver, der

examineres, forandres derhen, at Examinationstiden for nævnte Fag herefter

forlænges til en Time for hver.*)
(Univ. Arkiv.)

Anordning om de farmacevtiske Examiner. Nov. 17.

I. Bestemmelser om den farmacevtiske Medhjælperexamen.
1. Den, der agter at indstille sig til denne Prøve, skal 1 Maaned forinden

Examenens Afholdelse indgive sit Andragende derom til den farmacevtiske

Examenskommission, hvilket maa være ledsaget af Bevis for, at han har be-

staaet den almindelige Forberedelses Examen eller en dermed ligestillet Examen,

og at han har bestaaet en Prøve i Latin, samt af et Lærebrev, udstedt af

den Apotheker, hos hvem han har gjennemgaaet sin Læretid. 2. Examen af-

holdes i Kjobenhavn to Gange aarlig efter forudgaaet Bekjendtgjørelse i Ber-

lingske Tidende. 3. Den deles i en praktisk og theoretisk Prøve. 4. Til den

praktiske Prøve fordres: l
) Tilberedning og Taxation af i det mindste 2

Receptformler, 2
) Fremstilling af 2 sammensatte Lægemidler eller af lettere

Præparater efter den gjældende danske Farmakopoe, 3
) Anvendelse af de

kemiske Prøver, som denne Farmakopoe angiver for Bestemmelsen af visse

Lægemidlers Renhed. 5. Til den theoretiske Prøve, der foretages offent-

lig, fordres: *) Oversættelse af den gjældende danske Farmakopoe og Læs-

ning af Recepter, 2
) Kundskab om de stærkt virkende Lægemidler, den Dosis,

hvori de kunne gives, om de gjældende Apothekerlove, Anordninger og Be-

stemmelser angaaende Tilberedning og Udlevering af Medikamenter fra

Apotheket, 3
) Kjendskab i Følge Avtopsi til de officinelle Lægemidler, især

med Hensyn til deres ydre Egenskaber, hvorledes de adskilles fra andre, med
hvilke de kunne forvexles eller forfalskes, 4

) Kjendskab til de almindelige

indenlandske officinelle Planter, saa vel vildt voxende som dyrkede, 5
) Kjend-

skab til de kemiske Grundstoffer og deres vigtigste Forbindelsers almindelige

og særlige Egenskaber; paa Kulstofforbindelsernes Omraade fordres dog kun

Kjendskab til de i Naturen forekommende Grupper af Forbindelser og til de

for Farmacien vigtigste Præparater, 6
) Kjendskab til de for Farmacien

vigtige Redskabers og Instrumenters Indretning og Anvendelse, samt til de

vigtigste kemiske og mekaniske Operationers Theori. 6. Examinationen

foretages af to af den farmacevtiske Examenskommission valgte Mænd, af

hvilke den ene skal være Apotheker. Apothekeren examinerer i Præparations-

lære saa vel som ved den praktiske Prøve; Examinationen i de øvrige Fag

deles mellem de to Examinatorer efter fælles Overenskomst. 7. Exami-

nanden erlægger ved Indmeldelsen en Betaling af 26 Kr., der anvendes til

*) Univ. Aarb. f. 1882-83 S. 73-74.



1882. 542

Not. 17. Bestridelse af Examensudgifter og Lønning af Examinatorer. 8. Der

gives 3 Karakterer for praktisk, 6 For den mundtlige Prøve; Karakterernes

Benævnelser, deres Værdi og Beregningen af Hovedkarakteren ere de samme
som ved den farmaeevtiske Kxamen. 9. Examensbevis udstedes af den

farmacevtiske Examenskommissions Formand og de fungerende Examinatorer.

10. Denne Examen afholdes første Gang i Januar Maaned 1886.

II. Bestemmelser om den farmacevtiske Kxamen. 1. Den,

som vil indstille sig til den farmacevtiske Examen, maa til den farmacevtiske

Examcnskommission indsende Bevis for at have bestaaet den anordn«.!.'

Medhjælperexamen. 2. Examen afholdes i Kjøbenbavn to Gange aarlig

og bestaar i en praktisk, en skriftlig og en mundtlig Prøve. 3. Ved

den skriftlige Prøve gives en Opgave fra Kemiens Omraade. Opgaven skal

være fælles for alle, som samtidig underkaste sig Examen, og Besvarelsen

afsluttes i Løbet af 3 Timer uden Anvendelse af Boger eller andre Hjælpe-

midler. Besvarelsen bedømmes af 3 af Examenskommissionens Medlemmer.

4. Ved den praktiske Prøve forlanges: a) Tilvirkning af et kemisk

Præparat, b) en kvalitativ kemisk Analyse af et /Emne af uorganisk Natur,

c) en kvalitativ kemisk Analyse af et Æmne af organisk eller blandet Natur.

Hver Prøve tilendebringes i 12 Timer; over Arbejdet gives der fornøden

skriftlig Oplysning med Hensyn til den benyttede Fremgangsmaade. Det er

tilladt ved de praktiske Prøver at benytte visse Haandbøger eller anden Vej-

ledning, som Examenskommissionen maatte tilstede. Udfaldet af Prøverne

bedommes af 3 af Examenskommissionens Medlemmer. 5. Ved den

mundtlige Prøve examineres i Kemi, Farmakognosi, Botanik, Fysik og

farmacevtiske Operationer og Eedskabslære. Der stilles følgende Fordringer:

a) I Kemi: Grundigt Kjendskab til de vigtigste uorganiske og organiske

Stoffers almindelige og særlige Egenskaber og til de vigtigste kemiske Pro-

cessers Theori. b) I Farmakognosi: Kjendskab til de fremlagte Droguer,

deres Bygning, saaledes som den viser sig saa vel uden som ved Forstørrelse

;

Bestemmelse af deres Kvalitet, Afstamning og Hjem, deres Udvinding og

Behandling for Handelen, deres væsentlige Bestanddele, almindelige For-

falskninger og deres Benyttelse til officin elle Præparaters Tilberedning.

Tillige fordres Kjendskab til Gifte og Modgifte. c) I Botanik: Et saadant

Kjendskab til den botaniske Terminologi, at en forelagt Plantedel kan be-

skrives, end videre Kjendskab til Planternes ydre Formlære og til Livslovene

samt et saadant Kjendskab til deres indre Bygning, at planteanatomiske

Præparater kunne forstaas og beskrives. Enhver hos os officinel, teknisk

eller økonomisk vigtig Planteart og de vigtigste her i Landet forekommende

giftige og vildtvoxende Arter bør kunne benævnes med deres latinske Navn

og henføres til deres naturlige Familie, der maa kunne beskrives i de mere

fremragende Træk. d) I Fysik: Kjendskab til de almindelige Ligevægts-

betingelser med Anvendelse paa de 6 simple Maskiner og Vejningsapparater,

Vædskers og Luftarters Ligevægt, særlig Vægtfylde og Lufttryk, Luftpumpen;

til Maaling af Varmegrad og Varmemængde, Tilstandsforandringer, Udvidelse,

Varmens Ledning og Straaling samt Varmeækvivalent; til Grundbegreber

om Magnetisme og Gnidningselektricitet, den elektriske Strøms kemiske og

magnetiske Virkninger, Varme og Lysudvikling samt galvaniske Apparater
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og galvanisk Induktion; til Lysets [Tilbagekastning og Brydning, Farve- Nov. 17.

adspredelse, Mikroskopets og Kikkertens Indretning samt Spektralanalyse,

e) I farmacevtiske Operationer og Redskabslære : Kjendskab til de i Officinet

benyttede Operationer og Redskaber. 6. Den mundtlige Prøve foretages

offentlig. I Bedømmelsen deltager for hvert Fag, foruden Examinator, 2

Censorer, som vælges af Examenskommissioncn. 7. Der gives en Karakter

for den skriftlige, en for hver af de praktiske Prøver og en for hvert af

Fagene ved den mundtlige Prøve, i alt 9 Karakterer. Specialkaraktererne

ere: Udmærket godt 8 Points, Meget godt 7 Points, Godt 5 Points, Temme-

lig godt 3 Points, Maadelig 1 Point, Slet -f- 7 Points, Nul + 23 Points.

Som Hovedkarakter gives Udmærket godt, Meget godt, Godt og Maadelig,

idet den, som i de 9 Specialkarakterer har opnaaet et Pointsantal af 68

eller derover, faar Hovedkarakter Udmærket godt, af 57—67 eller derover

.Meget godt, af 45—56 eller derover Godt, af 33—44 eller derover Maadelig.

Den, som ikke har opnaaet 33 Points, har ikke bestaaet Examcn. Til Op-

naaelse af Adgang til Apothekerprivilegium i Kjøbenhavn udfordres i det

mindste Meget godt, og for de øvrige Dele af Riget i det mindste Godt som

Hovedkarakter. I Examensgebyr erlægges 53 Kroner, som benyttes til Be-

stridelse af Examens Afholdelse og Censorers Lønning. 8. Denne

Examen afholdes første Gang i Juni Maaned 1886.
(Lovtid.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om den Docenten i de nor- Nov. 30.

diske Sprog paahvilende Pligt til at holde Prøve i det islandske Sprog over

Ikke-Islændere, som soge Ansættelse som Embedsmænd paa Island. *)

Efter i bhg. Skrivelse af 25. d. M. at have modtaget Konsistoriums Betænkning i

Anledning af en Henstilling fra Ministeriet for Island om, at det ved eventuel Vakance i

Professoratet i de nordiske Sprog ved Kjøbenhavns Universitet paalægges den Mand, der

ansættes i dette Embede, uden Vederlag at afholde den ved Reskr. 8. April 1844 og kgl.

Resol. 27. Maj 1857 jfr. kgl. Resol. 8. Febr. 1863 paabudne Prove i det islandske Sprog,

som Ikke-Islændere, der søge Ansættelse som Embedsmænd i Island, have at underkaste

sig, eftersom det islandske Alting har vægret sig ved at erkjende denne Udgift

som Landskassen vedkommende, har Ministeriet under Dags Dato tilskrevet bemeldte

Ministerium,

at det ikke finder, at der er tilstrækkelig Føje til ved indtrædende Vakance

i det anførte Professorat at tage et Forbehold af det i bemeldte Ministeriums

Skrivelse angivne Indhold.

Ved at meddele Konsistorium dette til behagelig Efterretning og

videre Bekjendtgj øreise for det filosofiske Fakultet, undlader Ministeriet ikke

tjenstligst at tilføje, at for saa vidt den nuværende Professor i de nordiske

Sprog, Gislason, har anholdt om Fritagelse for i Fremtiden at afholde den

paagjældende Prøve , fordi hans Stilling efter hans Formening er blevet

væsentlig forandret derved, at Vederlaget for Afholdelsen af Prøven, i Følge

en af Ministeriet for Island vedtaget Bestemmelse, saa længe denne afholdes

af ham, skal erlægges af den, der vil underkaste sig Prøven, da kan Mini-

steriet ikke erkjende, at den saaledes paaberaabte Omstændighed indeholder

*) Univ. Aarb. f. 1882-83 S. 65-66.
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Nov. 80, nogen fyldestgjørende Grund l il al fritage ham for del ommeldte Hverv,

ligesom Ministeriet heller ikke Kan tiltræde Konsistoriums og det filosofiske

Fakultets Betænkeligbed ved, at del paalægges Professoren i de nordiske

Sprog eller nogen ved Universitetet ansat extraordinær Docent i nordisk

Filologi at afholde bemeldte Provo, fordi denne efter Konsistoriums og

Fakultetets Formening er af rent praktisk Art, og den Færdighed, der >kal

prøves, aldeles ikke falder ind under, hvad der har yærei krævel eller med

liiinelighcd kan kræves af de ved Universitetet som Lærere i de nordiske

Sprog eller i nordisk Filologi ansatte Videnskabsmænd. Som Følge heraf

vil Professor Gislasons Andragende ikke kunne bevilges, hvorom han hedes

underrettet.
(Univ. Arkiv.)

Dec. 20. Bekj. (Resol. 19. Dec.) ang. et klinisk Kursus i Ofthalmologi, som de

lægevidenskabelige studerende ved Kjøbenhavns Universitet skulle gjennemgaa,

førend de stedes til Embedsexamens 2den Del. *)

Kongen har bifaldet: at de lægevidenskabelige studerende ved Kjøben-

havns Universitet, førend der tilstedes dem Adgang til at underkaste sig den

lægevidenskabelige Embedsexamens anden Del, skulle ved Attest fra ved-

kommende Docent godtgjøre, at de i et Halvaar have gjennemgaaet et

Kursus i Ofthalmologi, saaledes at denne Bestemmelse træder i Kraft ved

Afholdelsen af anden Del af bemeldte Embedsexamen i Vinteren 1883—84.

(Univ. Arkiv, Aftryk.)

Dec. 30. Kons. Skr., hvorved Dr. phil. Boas beskikkes til Assistent ved det

zoologiske Museum fra 1. Jan. 1883 at regne med 3 Maaneders Opsigelsesret

fra begge Sider. **)

(Univ. Arkiv.)

1883.

Jan. 12. Instrux for Portneren paa Valkendorfs Kollegium.

§ 1. Det paaligger Portneren at have Tilsyn med Kollegiets Bygning,

Gaardsplads og Indkjørsel saa vel som med Bygningsinventarium og Brand-

redskaber; angaaende Mangler og Uordner har han at henvende sig til In-

spektor. § 2. Han er forpligtet til at holde Gaardspladsen og Indkjor-

selen ren, at feje Gaden og rengjøre Rendestenen, saa at derover ingen

Klage føres, da han i modsat Fald selv kommer til at staa til Ansvar; hver

anden Maaned at lade vaske Gulv og Vinduer i alle Værelser samt paa

Gangene og Trapperne; 1 Gang maanedlig at lade alle Vinduer polere; at

feje Kakkelovnene, naar det gjøres nødvendigt; 2 Gange om Aaret at lade

alle Kakkelovne polere; at holde Loftet tilbørlig rent; hver Dag paa en Tid,

som falder Alumnerne belejlig, at lade rengjøre alle Værelser, at lade rede

enhvers Seng, lade Vandtojet rense og hente frisk Vand samt afstove Møb-

lerne for enhver; dette daglige Rengjoringsarbejde skal være endt inden

Kl. 12 Middag (i Maanedeme Nov.—Febr. inden Kl. 1), naar der ikke er

*) Univ. Aarb. f. 1882-83 S. 73-74.

**) Univ. Aarb. f. 1882-83 S. 104.
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truffet anden Aftale; hver Onsdag og Lørdag at feje Trapper og Gange; Jan. 12.

hver Morgen at horste Alumnernes Fodtøj samt at udhanke deres Klæder,

saa ofte dette forlanges; at lade bringe kogt Vand med Ild til Fyrfad hver

Morgen og Aften til den Tid, Alumnerne forlange det, kun at det er mellem

Kl. 5Vs (i Maanederne Nov.—April, hegge inkl., Kl. 6V2) og 9 om Morgenen

og Kl. 7—9 om Aftenen; saa ofte som det forlanges at lade lægge i Kak-

kelovnene; at bringe Brændsel til alle Værelserne; hver 14. Dag at lade

Lamperne rengjøre; at rense Glas, Poreellæn, Knive, Gafler osv. saa ofte

det forlanges; efter Forlangende at sole Sengklæder om Sommeren. Den

daglige Opvartningstid varer til Kl. 10 om Aftenen. End videre paaligger

det Portneren at tænde og slukke Lamperne paa Gangen og Læsestuen, at

holde Lokummerne rene osv. § 3. Portneren er forpligtet til at besørge

de Bud og Forretninger, som man plejer at faa udførte af en Opvarter,

f. Ex. at bringe Fodtøj til Skomageren og Klæder til Skrædderen osv. Dog

ere Alumnerne ikke berettigede til at sende ham paa Broerne. Personlig

har Portneren at være tilstede paa Kollegiet fra Kl. 10—12 Form., i

hvilken Tid han kun maa forlade Kollegiet i Smaaærinder i Alumnernes

Tjeneste (til Bager, Spækhøker og Urtekræmmer). § 4. Portneren er for-

pligtet til at holde en Pige; dog maa han ikke antage noget Tyende, som

skal have med Alumnernes Betjening at gjore, uden at samme forinden er

Inspektor forestillet og hans Samtykke til Antagelsen er erhvervet. I Følge

gammel Vedtægt betaler hver Alumnus 2 Kr. halvaarlig til Pigen, hvilke

opkræves af Inspektor ved Juni og December Termin. § 5. I Sygdoms-

tilfælde og under lignende overordentlige Omstændigheder er Portneren for-

pligtet til at gaa vedkommende Alumnus til Haande. § 6. Alt, hvad der

benyttes til Gaardens, Gadens og Værelsernes samt Kakkelovnenes og Fod-

tøjets Bengjoring, maa Portneren selv anskaffe og vedligeholde. § 7. I Port-

nerens Beboelseslejlighed maa der ikke gives Logis til nogen Fremmed uden

Inspektors Tilladelse. Det forbydes Portneren at holde noget Slags Fjerkræ

eller Hund. § 8. Klager over Portneren indsendes skriftlig til Inspektor.

(Kollegiets Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om Udlaan til Kommuner og Febr. 13.

Kirker af de under Ministeriet hørende Stiftelser med separate Fonds. *)

Da det efterhaanden har vist sig, at Sorø Akademi og Skolefonden

ikke er i Stand til at tilfredsstille de stadig i Antal voxende Begjæringer

fra Kirker og Kommuner om Laan til øjemed, vedrørende Kirke- eller

Skolevæsenet, har Ministeriet ved Skrivelse af 25. f. M. til Universitetets

Kvæstor, under Henvisning til de i Aarene 1861 og 1862 med Konsistorium

og Kvæsturen førte Forhandlinger om Udlaan af Universitetets, Kommuni-
tetets og Sorø Akademis Midler til kirkelige eller til Skolevæsenets Fremme
sigtende Foretagender udtalt, at det i Henhold til den samme ved kgl. Resol.

17. Juni 1862 givne Bemyndigelse er til Sinds for Fremtiden at bevilge

Udlaan i større Omfang end hidtil af de under det hørende Stiftelser med
separate Fonds til Kommuner og Kirker, uanset at Ministeriet ved Skrivelse

*) Univ. Aarb. f. 1882-83 S. 257—59.

Normer f. Univ. II. 69



1883. 540

Pebr. 13. af 15. Avg. s. A. har stillet i Udsigt en varsom Anvendelse af den samme
givne allerhøjeste Bemyndigelse med Hensyn til Universitetets og Kommuni-
tetets Midler. Som Følge heraf har Ministeriet forment, at Kirker og

Kommuner bor nyde Fortrin fremfor private Laansøgere, der tilbyde Pant i

faste Ejendomme, med Hensyn til at erholde Laan af samtlige under Uni-

versitetskvæsturen henlagte Stiftelsers Midler, naar Laanene agtes anvendte

til de oven for anførte øjemed, selvfølgelig under Forudsætning af, at be-

tryggende Sikkerhed efter Ministeriets Skjøn i hvert enkelt Tilfælde haves

for Laanets prompte Forrentning og Tilbagebetaling. En saadan betryggende

Sikkerhed er efter Ministeriets Formening tilstede, naar Laanet ydes til

selve Kommunen, eller Kommunen har overtaget Garantien for Laanets

prompte Forrentning og Tilbagebetaling.
(Univ. Arkiv.)

Febr. 22. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved meddeles, at Kvæstor

er anmodet om at udbetale cand. theol. Lutken, der forbereder sig til at

afgaa som Missionær til Grønland i forestaaende Foraar, fra 1. Okt. 1882

og til Finansaarets Udgang en af de til grønlandske Alumner normerede

Kommunitetsstipendier å 208 Kr. aarlig, foruden 20 Kr. maanedlig for

Afsavn af Bolig paa Regensen, hvorhos tilføjes, at der paa Forslaget til

Finansloven for 1884—85 vil blive optaget 4 Kommunitetsstipendier å 384

Kr. til grønlandske Alumner i Stedet for, som hidtil, 2 å 384 Kr. og 2 å

208 Kr.*)
(Univ. Arkiv.)

Marts 8. Kons. Skr. til Eforus for Valkendorfs Kollegium, hvorved bevilges,

at der af Legaternes Overskudsfond ydes Kollegiet et aarligt Tilskud af

150 Kr. til Hjælp til Udgifterne ved dets Læsestue.
(Univ. Arkiv.)

Marts 28. Concl. cons., hvorved vedtages Skemata til Ansøgninger om Univer-

sitetets og Kommunitetets Legater og Stipendier.

(Kons. Forhandlingsprotokol.)

Marts 30. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved udtales, at der ikke

haves noget at erindre mod, at Universitetets Guldmedaille og den dermed

forbundne Pengebelønning tildeles Lærer ved St. Andreas Kollegiet i Ordrup

Aloisius Peters for Besvarelsen af Universitetets Prisopgave i Filosofi for

1882—83, uagtet han er Udlænding og ikke er Student ved Kjøbenhavns

Universitet. **)

(Univ. Arkiv.)

Marts 31. Kons. Skr. til samtlige Fakulteter, hvorved disse erindres om, at

Andragender fra Universitetets Lærere om Rejsetilladelse uden for Ferierne

*) Da dette ikke under Finanslovens Behandling er blevet udstemt eller forandret,

er dermed Hjemmelen til den fremtidige Disposition paa denne Maade givet.

Univ. Aarb. f. 1882-83 S. 121-26.

**) Univ. Aarb. f. 1882-83 S. 78.
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ikke maa indsendes direkte til Ministeriet, men skulle indgives gjennem Marts 31.

Fakultetet til Konsistorium for derefter med dettes Erklæring at forelægges

Ministeriet til Afgjorelse.
(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Universitetsbibliothekaren , hvorved bifaldes, at de April 4.

trykte Fortegnelser over akademiske Skrifter og Disputatser, som aarlig af-

sendes til fremmede Universiteter og andre videnskabelige Institutioner

sammen med Skrifterne selv, for Fremtiden affattes paa Fransk efter en ved-

tagen Formel. *)

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor, hvorved bl. a. bestemmes, at den April 14.

almindelige Forberedelses Examen holdes paa Universitetet, som for de tvende

almindelige Forberedelses Examina af højere og lavere Grad, samt at der i

den Anledning som hidtil ydes Universitetet en Afgift af 4 Kr. pr. Exami-

nand (for Protokoller, Skrivematerialier , Avertissementer, Lys og Varme) og

at der til Pedellerne betales for Assistance ved Examen 2 Kr. pr. Examinand

(1 Kr. til hver Pedel.)
(Kvæsturens Arkiv.)

Krigsmin. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, April 14.

hvori udtales, at Afgangsprøven fra Officerskolens nuværende yngste Klasse

i Henhold til den paa § 13 i L. 25. Juli 1880 om Tillæg til Lov om Hærens

Ordning af 6. Juli 1867 støttede Adg. 5. Marts 1881, indeholdende Under-

visningsplan for Officerskolen tillige med Bestemmelser for Adgangen og Af-

gangen, er traadt i Stedet for den i Bekj. 22. Maj 1874 § 1 c. ommeldte

Afgangsprøve fra Officerskolens daværende yngste Klasse.

(Ministeriets Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved meddeles, at Univer- April 19.

sitetets Udgiftspost 1. c. paa Finansloven for 1883—84 er blevet forhøjet

med 3000 Kr. til 41020 Kr. og sammes Udgiftspost 3. b. nedsat med

2800 Kr. til 35972 Kr. 10 -O., samt at Summen i Anmærkningerne inden

for Linien er blevet nedsat med 400 Kr. til 3600 Kr., hvorhos Ministe-

riet bifalder, at der fra Begyndelsen af Finansaaret 1883—84 at regne

oprettes en Post som Inspektør ved den botaniske Haves Museum, under

hvilken samtlige Samlinger henlægges, og at denne Stilling overdrages til

hidtil værende Assistent og Bibliothekar ved Haven Kiærskou med en

aarlig Lønning af 3000 Kr. af Universitetets Udgiftspost 1. c. Ligeledes

bifaldes, at Dr. phil. 0. G. Petersen fra samme Tid ansættes som Bibliothekar

og Museumsassistent med et aarligt Honorar af 2000 Kr., hvoraf 1272 Kr.

udredes af Konto 1. c, 728 Kr. af Konto 3. b., samt at Docent Samsoe

*) I Felge denne skulle de enkelte Skrifters Titler ikke specificeres, men kun

Tallet summarisk angives, hvorhos Fortegnelserne underskrives af Bibliothekaren,

ikke, sorn tidligere, af Rektor og Referendarius. Univ. Aarb. f. 1882—83.

S. 203.
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April 10. Lund fra samme Tid ansættes som Assistent ved Haven, med Forpligtelse til

at fore Tilsyn mod Havene og Drivhusenes Planter, ligesom ogsaa til at

kontrolere don videnskabelige Side af Frøhøsten og Frøombytningen, mod et

aarligt Honorar af 1000 Kr. af Udgiftskonto 3. b. Hvad angaar det endnu

til Baadighed staaende Beløb paa Konto 3. b. , nemlig 272 Kr., overlades

det til Direktøren for don botaniske Have at disponere over samme til

Havens Fornødenheder *) (Univ. Arkiv.;

April 19. Theol. Fak. Skr. til Konsistorium, hvorved meddeles, at Fakultetet

har anset det for hensigtsmæssigt at foretage den Forandring med den pa-

tristiske Prøve, at fremtidig den skriftlige Opgave og don ene af de mundt-

lige tages af et begrænset Pensum , dels for at de studerende skulle faa

mere Lyst til at forberede sig til Prøven, naar de ved at læse dette Pensum

kunne sikre sig at bestaa, dels for derved at imødekomme et almindeligt

ønske hos de studerende **). (Univ. Arkiv.)

April 27. Kons. Skr., hvorved hidtil værende Assistent og Bibliothekar H.

Kiærskou udnævnes til Inspektør ved den botaniske Haves Museum og

samtlige øvrige Samlinger med den bevilgede Lønning af 3000 Kr. aarlig

fra 1. s. M. at regne, idet det tilføjes, at for saa vidt det i Fremtiden

maatte anses for ønskeligt og i Havens Interesse at omlægge de Opgaver,

der nu ere henlagte til Havens forskjellige videnskabelige Poster, vil han

være pligtig til at underkaste sig en saadan Omlægning*). (Univ. Arkiv.)

April 27. Underv. Min. Skr. til Finansministeriet — i Anledning af, at

2den Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, Dr. phil. Lutken, paa

sit Enkeforsørgelsesskema under »personligt Tillæg« havde opført: Renten

af det Lundske Legat 720 Kr. — hvori udtales, at denne Indtægt i Hen-

hold til den Praxis, der følges af Ministeriet, naar Universitetslærere for-

uden deres lovbestemte Lønninger ere beneficerede med Legatrenter, anses

som uvis Indtægt og som saadan i sin Tid vil komme i Betragtning vod

Bestemmelsen af Pensionen, overensstemmende med de herom i Pensions-

loven af 5. Jan. 1851 § 4 indeholdte Regler. (Ministeriets Arkiv.)

April 27. Instrux for Fyrbøderen ved Universitetets og Universitetsbibliothekets

Bygninger, udfærdiget af Konsistorium ***).

§ 1. I Tidsrummet fra d. 1. Sept. til 1. Juni skal Fyrboderen stadig

være tilstede i Universitetsbygningen, for, naar paafordres, at besørge Lo-

kalerne her og i Bibliotheket opvarmede. Saa længe Fyringen vedvarer, skal

den for Universitetsbygningens Vedkommende paabegyndes saa tidlig om
Morgenen, at samtlige Avditorier og Aftrædelsesværelser kunne være behørig

opvarmede, forend Forelæsningstiden begynder, hvorefter Opvarmningen stadig

fortsættes, indtil samtlige Forelæsninger ere sluttede, i hvilken Anledning

Fyrboderon hvor Morgen ved Opslagene i Vestibulen eller om fornødent hos

*) Univ. Aarb. f. 1882-83 S. 90—98.

**) Univ. Aarb. f. 1882-83 S. 72.

***) Univ. Aarb. f. 1881-82 S. 381-86 jfr. Aarb. f. 1882-83 S. 323-24.
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Portneren skal sogc Oplysning om, hvilke Avditoricr der skulle benyttes i April 27.

Dagens Lob og til hvilke Timer Forelæsningerne der ere ansatte. For Bi-

bliothekets Vedkommende skal Fyringen begynde saa tidlig, at der, naar

Bibliotheket aabnes (for Tiden Kl. 11), kan være en Temperatur af mindst

14 Graders Varme. § 2. Forend Forelæsningerne begynde og efter hver

Forelæsningstime skal Fyrbøderen passere samtlige Avditorier for at paase,

at de Avditorier, som skulle benyttes i den paafølgende Time, ere behørig

opvarmede, og for at lukke Varmelemmene i de Avditorier, som den paa-

gj ældende Dag ikke mere skulle benyttes. Aftrædelsesværelserne holdes

stadig opvarmede, saa længe Bygningen er aaben. § 3. Foruden i Avdi-

torierne og Aftrædelsesværelserne, skal Fyrbøderen besørge Fyringen i Konsi-

storiums Forsamlingsværelse, saa ofte det skal benyttes, og i Solennitets-

salen, efter Rektors nærmere Bestemmelse, hvilken Fyring maa paabegyndes

saa tidlig, at Lokalerne ere behørig opvarmede, førend de skulle benyttes.

Ligeledes skal han besørge Fyringen under den indmurede Kjedel i Vaske-

kj ælderen i Anledning af Hovedrengjøringerne i Universitetsbygningen.

§ 4. Ved Udførelsen af foranstaaende Forretninger, skal han nøje rette sig

efter de ham af Pedellerne for Universitetets Vedkommende og Universitets-

bibliothekaren for Bibliothekets Vedkommende meddelte Anvisninger, navnlig

med Hensyn til de i de forskjellige Lokaler fornødne Varmegrader. § 5.

De Ovne, som benyttes til Fyringen, og de dertil hørende Varmeledninger

skal han stedse holde i god og renlig Stand, og naar de trænge til nogen

Istandsættelse, som han ikke selv kan udføre, skal han betimelig derom gjøre

Anmeldelse til den i Kommunitetsbygningen boende Pedel for Universitetets

Vedkommende og til Bibliothekaren, for saa vidt vedkommer Bibliotheket,

ligesom han ogsaa ved Fyringen paa de forskjellige Steder i enhver Hen-

seende skal iagttage al mulig Forsigtighed med Hensyn til Ildsvaade. Varme-

og Ventilationsovnene skulle i det mindste 2 Gange aarlig omhyggelig renses

paa den Maade, som nærmere vil blive ham paavist. Skorstenene rengjøres

derimod af vedkommende Skorstensfejer; men Fyrbøderen skal dermed have

det fornødne Tilsyn, og navnlig lukke alle Varmelemmene, førend Fejningen

begynder. Derfor skal han hver Søndag Morgen aabne for Udvidelsesrørene

i Bibliothekslokalet for at faa Luften ud, samt nøje efterse Fylderørene og

fylde disse, hvis de mangle Vand. Om Vinteren maa han paa det nøjeste

paase og staa til Ansvar for, at Vandet ikke fryser i Rørene. Er Frosten

om Aftenen mindst 7 Gr., maa lønnes en Medhjælper til under Fyrbøderens

Ansvar at passe Fyringen i Bibliotheket fra Kl. 9 om Aftenen til 4 om
Morgenen, hvortil den medgaaende Udgift af 2 Kr. for hver Nat afholdes af

Bibliotheket, naar behørig Regning ved Udgangen af hvert Finansaar afgives

til Bibliothekaren, forsynet med Fyrbøderens Attest om, at F) ringen er ud-

ført, og attesteret af den botaniske Gartner om, at Kulden de paagjældende

Aftener har været mindst 7 Gr. § (>. Med det af Universitetet og Bi-

bliotheket anskaffede Kul, Cinders og Brænde, som han skal modtage efter

nøje at have paaset saa vel Beskaffenheden som Vægten eller Maalet — alt

eftersom der af Kvæstor eller Bibliothekaren er sluttet Akkord — skal han

føre stadigt Tilsyn, og nøje paase, at intet deraf bortføres eller benyttes

uden til den af ham for Universitetet og Bibliotheket besørgede Fyring. Navnlig
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April l>7. maa der ikke leveres mere Kul lil Vaskekjælderen , end hvad der er aldeles

nødvendigt lil Kogning af Vand til Brug ved Renderingerne. Han skal

selv transportere Kullene og det øvrige Brændsel fra Kulkjælderne lil uV for-

skjellige Fyrsteder. Til Fyringen i Konsistoriums Forsamlingsværelse leveres

aarlig 2 Favne savet og buggel Brænde, Bom Fyrbøderen efterbaanden ned-

bærer fra Loftel og benytter ved Fyringen. § 7. Kulkjælderen, Vasfc

kjælderen og alle i Kjælderetagen i Universitetsbygningen værende Korridorer

skal til enhver Tid al liam holdes i ren og ordentlig Stand. Den i Ovnene

saa vel ved Universitetet som Bibliotheket udbrændte Aske skal ban, efter at

have forvisset sig om, at den er aldeles udbrændt og afkølet, med behørig

Forsigtighed udfore i den dertil i Baggaarden indrettede Kasse, saaled<

derved ikke foraarsages nogen Urenlighed i Kjælderen eller Gaarden. Naar

Askekassen er fuld, skal han paase, at vedkommende Vognmand strax lader

Affaldet bortkjøre. § 8. Det paahviler Fyrboderen at renholde den Del

af den østre Gaard, som ligger langs Universitetsbygningen fra Nedgangen

til hans Bolig forbi Brønden og Retiraderne til Plankeværket, og fore Tilsyn

med Udførelsen af Renovationen fra disse Retirader. Han lukker som hidtil

de 2de Glasdøre i Kjældergangen, som føre ud til Universitetets østre og

vestre Gaarde til de Tider, hvor det ikke er nødvendigt at holde dem aabne

til fornøden Adgang til Gaardene. Om Natten maa de under ingen Om-
stændigheder være aabne. § 9. Om Vinteren skal han være behjælpelig

med at besørge Snekastning fra Bygningernes Tage og Render (ogsaa fra

Bibliotheksbygningen, om det forlanges) og paase, at Renderne holdes i ryd-

delig Stand. Med Tagenes forsvarlige Vedligeholdelse skal han føre stadigt

Tilsyn, saaledes at intet Regnvand trænger ind i Bygningerne, og naar han

i saa Henseende bemærker nogen Forsømmelse fra vedkommende Haand-

værkeres Side, skal han strax derom gjøre Anmeldelse, henholdsvis til den i

Universitetsbygningen boende Pedel eller til Bibliothekaren. § 10. I den

Tid Fyrbøderen i Følge foranstaaende 1ste § skal være tilstede i Bygningen,

skal han være pligtig i Portnerens Forfald og navnlig i paakommende Syg-

doms Tilfælde at deltage i Portnerforretningerne, for saa vidt dette kan for-

enes med de ham som Fyrbøder paahvilende Forpligtelser. § 11. For

saa vidt nogen vedkommende Avtoritet maatte finde fornødent at paalægge

eller beordre ham til noget, hans Bestilling som Fyrbøder vedkommende,

hvorom denne Instrux intet udtrykkelig indeholder , skal han være pligtig at

efterkomme det ham saaledes givne Tilhold, ligesom han i det hele har at

rette sig efter de Bestemmelser, som Universitetets i Bygningen boende

Pedel, efter Ordre fra Universitetets Rektor, Kvæstor, Bibliothekaren eller

anden vedkommende Avtoritet, meddeler ham.

(Univ. Arkiv.)

Maj s.
Kgl. Resol. , hvorved bifaldes, at Professor i det mathemathisk-

naturvidenskabelige Fakultet, Etatsr. Steenstrup maa for et Tidsrum af 2

Aar, regnet fra d. 1. April d. A. fritages for at holde Forelæsninger (Vej-

ledning, Kollokvier osv.) for de medieinske studerende til disses Forberedelses

Examen, saaledes at han i denne Tid kun holder de halvaarlige Examina og

et ugentligt Repetitorium , samt at det maa overdrages Adjunkt ved Metro-
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politanskolen H. F. E. Jungersen i dette Tidsrum at holde de for de nævnte Maj 8.

studerende beregnede Forelæsninger (Vejledninger, Kollokvier osv.) mod et

aarligt Honorar af lOOO Kr. fra d. 1. April s. A. at regne af Universitetets

Udgiftskonto 7 a. til videnskabelige Formaals Fremme *).

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at den ved Reskr. 24 Sept. 1772 an- Maj 8.

ordnede bestandige Kommission for den Arnemagnæanske Stiftelses Bestyrelse

herefter, foruden af de ved Resol. 9. Juni 1850 Post 1, 2 og 3 fastsatte 5

Medlemmer, end videre skal bestaa af Universitetsbibliothekaren, saaledes at

denne i Medfør af sin Embedsstilling har Sæde i Kommissionen **).

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved kgl. Resol. af 9. Maj 9.

s. M. meddeles, hvorhos Ministeriet tilføjer, at det har bemyndiget Kommis-

sionen for den Arnemagnæanske Stiftelse til at antage Dr. phil. P. E. K.

Kaalund som Bibliothekar ved Samlingen med det hertil ved Finansloven f.

1883—84 bevilgede aarlige Honorar af 2400 Kr., dog saaledes, at han

ikke uden Ministeriets Samtykke kan afskediges fra denne Stilling. Hvad

angaar Embedsforholdet mellem Universitetsbibliothekaren og Bibliothekaren

ved den Arnemagnæanske Haandskriftsamling bifalder Ministeriet, at dette

overensstemmende med Konsistoriums Forslag ordnes saaledes, at Bibliothe-

karen ved den Arnemagnæanske Samling skal i alt, hvad der vedrører dels

hans ydre Færden paa Universitetsbibliothekets Omraade, dels hans Forhold

til det bibliotheksøgende Publikum, som ønsker at benytte Haandskrifter af

denne Samling, være Bibliothekets almindelige Orden og de Bestemmelser,

Universitetsbibliothekaren særlig maatte fastsætte for ham, underkastet, lige-

som han i alt, hvad der angaar det bibliotheksmæssige Tilsyn med den

Arnemagnæanske Samling, skal være Universitetsbibliothekarens Overtilsyn

og Myndighed undergivet **).

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved meddeles, at Mini- Maj 31.

steriet har anmodet Kvæstor om i Overensstemmelse med Konsistoriums

Forslag og med fornøden Forklaring at optage paa vedkommende Udgifts-

konto i Universitetets Budgetforslag for Finansaaret 1884—85 som Tillæg

til Universitetsbibliothekets Normalsum et Beløb af 1700 Kr., saaledes at

der tilføjes i Finanslovens Text: »Heraf 1700 Kr. som Tilskud foreløbig for

3 Aar til Udarbejdelsen af en ny alfabetisk Katalog og Fornyelse af Real-

katalogen« ***).

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, hvorved Juni 18.

tilstilles samme en Fortegnelse over de Skolelærerembeder , til hvilke Konsi-

storium, efter anstillet Undersøgelse, i Medfør af Regelen i Adg. om Skole-

*) Univ. Aarb. f. 1882—83 S. 69-70.

**) Univ. Aarb. f. 1882-83 S. 87-90.

***, Bevilgedes ved Finansloven f. 1884—85. Univ. Aarb. f. 1882—83 S. 82.
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Juni 18. væsenel paa Landet 29. Juli 181 I 50 har Kaldsret, hvorhos Konsistorium,

foranlediget ved et for kort Tid siden indtruffet Tilfælde, anmoder Ministeriet

om at ville paalægge de paagjældende Skoledirektioner, naar Vakance i d

Embeder finder Sted, ufortovet at sætte Konsistorium i Kundskab derom,

for at man kan foretage de fornødne Skridt til Embedets Besættelse *).

(Univ. Arkiv.)

Juni
k
2<>. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvori udtales, at Ministeriet

maa anse det for klart, at den den første Graver ved Trinitatis Kirke til-

lagte Andel af Gebyret for Udfærdigelsen af Testimonia publica ved be-

meldte Tjenestes Forening med anden Gravertjeneste fremdeles maa tilkomme

Gravertjenesten ved bemeldte Kirke, saa længe der ikke er taget Bestem-

melse om Inddragelse ved indtrædende Vakance af de forskjellige Embeder

og Tjenester ved Trinitatis Kirke tillagte Andele af akademiske Gebyrer.

Hvad angaar Spørgsmaalet om Inddragelse ved indtrædende Vakance af de

de kirkelige Embeder og Funktionærer ved Trinitatis Kirke tillagte Andele i

de akademiske Gebyrer, forbeholder Ministeriet sig senere at tage Bestem-

melse, naar de herom med Biskoppen over Sjællands Stift og Kirkens Pa-

tronat indledede Forhandlinger cre afsluttede **).

(Univ Arkiv.)

Juni 26. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved meddeles, at Mini-

steriet s. D. har tilskrevet de paagjældende Skoledirektioner i Kjøbenhavns,

Præstø, Holbæk og Sorø Amter, under hvilke Skolelærerembederne i Glad-

saxe, Hvidovre, Kirkeværløse, Ledov, Taarnby, Faxe, Grevinge, Sæby og

Egeslevmagle henhøre, om, naar Vakance i bemeldte Embeder finder Sted,

derom ufortovet at gjøre Indberetning til Konsistorium, for at de fornødne

Skridt til Embedernes Besættelse kunne blive foretagne").
(Univ. Arkiv.)

Juni 26. Underv. Min. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet om , at der

intet er til Hinder for, at en Kandidat oftere end 3 Gange kan indstille sig

til den lægevidenskabelige Embedsexamen ***).

(Lægev. Fak. Arkiv.)

Juli 5. Kons. Skr. til samtlige Fakulteter — foranlediget ved en Kevisions-

antegnelse til Kommunitetets Hovedregnskab for 1881—82 — hvorved disse

anmodes om nøje at iagttage, at enhver Forandring, som maatte anses nød-

vendig i den af Ministeriet fastsatte Fordeling mellem de enkelte Fakulteter

af den ved Finansloven paa Kommunitetets Budget bevilgede Sum til An-

skaffelse af Bøger og andre for Universitetsstudiet nødvendige Apparater,

gjennem Konsistorium maa søges approberet af Ministeriet.

(Univ. Arkiv.)

*) Fortegnelsen omfatter Skolelærerkaldene i Egeslevmagle (V. Flakkebjerg Herred),

Grevinge (Ods Herred) Sæby (Love Herred), Gladsaxe (Sokkelunds Herred), Hvid-

ovre (do.), Kirkeværlose (Smorum Herred), Ledov (do.), Taarnby (Sokkelunds

Herred) , Faxe (Faxe Herred). Univ. Aarb. f. 1882-83 S. 324.

**) Univ. Aarb. f. 1382-83 S. 259-64.
***) Univ. Aarb. f. 1882-83 S. 75.
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Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, hvor- Juli 7.

ved indstilles, at der i Finanslovudkastet for 1884—85, Kommunitetets

Budget , Udgiftskonto 1. a., optages følgende Bestemmelse: »Overstiger paa

en Gang Tallet af de til at nyde Regensbeneficiet privilegerede studerende

20, skal Tallet af de Eegenspladser, der kunne bortgives til uprivilegerede

Ansøgere, ikke derved formindskes. De privilegerede Ansøgere, som ved

denne Bestemmelse maatte udelukkes fra at erholde Regensbeneficiet, nyde,

saa længe Hindringen varer, en maanedlig Huslejegodtgjørelse af 20 Kr.« *).

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Andra- Sept. 12.

gender om Forandring i den af Ministeriet fastsatte Fordeling mellem de

enkelte Fakulteter af den ved Finansloven paa Kommunitetets Budget be-

vilgede Sum til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitetsstudiet nød-

vendige Apparater afgjøres af Konsistorium , efter Forhandling med de paa-

gj ældende Fakulteter.
(Univ. Arkiv.)

Rets- og statsv. Fak. Skr. til Universitetspedel Sahlertz, hvor- Okt. 2.

ved det paalægges ham at iagttage, at Indmeldelser for de under Fakultetet

hørende Examina ikke modtages, uden at det for Examen anordnede Gebyr

samtidig indbetales. Skulde nogen indmeldt, i Anledning af, at han er

blevet forhindret fra at indstille sig til Examen, efter Indmeldelsesfristens

Udløb begjære Gebyret tilbagebetalt, vil det være at tilkjendegive ham, at

skriftlig Begjæring maa indgives til Dekanus, og at Tilbagebetaling kun

vil blive indrømmet, naar virkelige Forhindringer fra at indstille sig

kunne oplyses.

(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

Kons. Cirk. til samtlige Fakulteter, hvorved det indskærpes de faste Okt. 11.

Universitetslærere, at det, da den akademiske Lærerforsamling efter Kundgj.

18. Sept. 1850 § 2 d. kun kan fatte Beslutning, naar i det mindste Halv-

delen af Medlemmerne ere tilstede, maa anses som en Embedspligt, at

enhver, der ikke har uopsættelige Embedsforretninger, giver Møde, en Pligt,

der selvfølgelig ikke blot har Hensyn til de Lærerforsamlinger, hvor alminde-

lige Universitetsanliggender forhandles, men lige saa fuldt angaar saadanne,

der kun sammenkaldes for at foretage Valg. Konsistorium tilføjer derhos,

at lovligt Forfald før Mødet bør anmeldes for Universitetets Rektor.

(Univ. Arkiv.)

Bekj. (Resol. 10. Okt.) om, at den studerende hidtil indrømmede Okt. 15.

ubegrænsede Adgang til gjentagne Gange at indstille sig til juridisk Examen

*) Univ. Aarb. f. 1882-83 S.126-28. Belobet optoges paa Finanslovudkastet og bevil-

gedes ved Finansloven f. 1884—85. 1 Folketingets Finansudvalgs Betænkning til-

fejedes dog, at Udvalget ansaa det for billigt, at der gaves de overtallig privi-

legerede Ansogere Valget mellem Bolig in natura og den nævnte Huslejegodt-

gjørelse, jfr. Rigsd. Tid. f. 1883-84, Till. B. Sp. 489-90. Herom gav Ministeriet

under 1. April 1884 Konsistorium fornøden Underretning.

Normer f. Univ. II. 70
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Okt. 15. for ustuderede, jfr. kgl. Kesol. 14. Maj 1847 (Bckj. 18. s. M.) , indskrænkes

derhen, at der nægtes Personer, som ere faldne igjennem ved bemeldte

Examen, Tilladelse til paa ny at indstille sig til samme Examen forend efter

et Aars Forløb, eaaledes at denne Bestemmelse forst træder i Kraft for de

Personers Vedkommende, der maatte falde igjennem ved den Examen, som

afholdes i Vinteren 1883—84. (Univ. Arkiv, Aftryk).

Okt. 20. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at et i Uni-

versitetsbibliotheket værende sjældent, men defekt Exemplar af den svenske

Digter Stjernbjelms Digt »Hercules« overlades til det kgl. Bibliothek i Stock-

holm, mod at der ydes Universitetsbibliotheket som Vederlag nogle nærmere

betegnede Skrifter. (Univ. Arkiv.)

Okt. 20. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved Ministeriet udtaler,

at det ikke linder noget at erindre mod, at følgende, af Konsistorium og Sti-

pendiebestyrelsen vedtagne Tillæg til »Forholdsregler for Regensens Alumner« *),

approberes, nemlig: »Ligeledes kunne Regensalumnerne med Provstens Til-

ladelse holde Sammenkomster paa Læsestuen til Foredrag og Diskussion af

videnskabelige og almeninteressante Æmner. Adgangen til slige Møder

staar ogsaa aaben for Kommunitetsalumner og forhenværende Regensalumner,

der have forladt Regensen i Løbet af de sidste 3 Aar. -Ønskes det, at

andre skulle være tilstede, det være sig som Tilhørere eller Foredragsholdere,

maa Stipendiebestyrelsens Samtykke dertil indhentes.«
(Univ. Arkiv.)

Okt. 25. Anordning om Indførelsen af nye Skoleembedsexaminer ved Kjøben-

havns Universitet.

A. Om Examensfagene og de Rettigheder, Examinerne give.

§ 1. Der oprettes Skoleembedsexaminer, som omfatte Grupper af

følgende Fag: Dansk, Latin, Græsk, Fransk, Tysk, Engelsk, Historie, Mathe-

mathik, Fysik, Kemi, Astronomi, Naturhistorie og Geografi. § 2. Hver

Skoleembedsexamen sammensættes af et Hovedfag og flere Bifag. Hvis et af

Sprogene, Historie eller Naturhistorie og Geografi er Hovedfag, blive Bifagene

2 i Tallet; saafremt derimod Mathematik eller Fysik er Hovedfaget, bliver

der 3 Bifag. § 3. Ethvert af de i § 1 nævnte Fag kan gjøres til Hoved-

fag eller til Bifag, dog med Undtagelse af Naturhistorie og Geografi, som

kun kan være Hovedfag, og med Undtagelse af Kemi og Astronomi, der kun

kunne være Bifag. § 4. Sammensætningen af Fagene ved en Skole-

embedsexamen er dels bunden, dels beror den paa frit Valg. Naar et af de

under det filosofiske Fakultet hørende Fag er Hovedfag, skulle de dertil knyt-

tede Bifag alle henhøre under samme Fakultet. Er Latin eller Græsk Hoved-

fag, skal det andet af de gamle klassiske Sprog være et af de dertil knyt-

tede Bifag; er Fransk eller Historie Hovedfag, skal Latin, er Dansk, Tysk

eller Engelsk Hovedfag, skal Latin eller Græsk slutte sig dertil som det ene

Bifag. Til Mathematik som Hovedfag skulle Fysik, Kemi og Astronomi

slutte sig som Bifag, og paa lignende Maade blive Mathematik, Kemi og

*, Jfr. Forholdsregler af 8. Sept. 1880.
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Astronomi at feje som de nødvendige Bifag til Fysik. Ved Naturhistorie Okt. 25.

og Geografi som Hovedfag tages Fysik og Kemi som Bifag. § 5. Ved

enhver Skoleembedsexamen skal Examinanden tillige ved de skriftlige Prøver

godtgjore, at han kan skrive Modersmaalet paa en tilfredsstillende Maade,

og der gives ham derfor en Karakter for Behandlingen af dette. § 6. De,

der have bestaaet en Skoleembedsexamen, kaldes Candidati magisterii og

skulle tillige med dem , der have taget eller tage den filologisk-historiske

Skoleembedsexamen, hvilken Examen sidste Gang afholdes i Sommeren 1887,

og dem, der have taget eller tage en Magisterkonferens med Mathematik og

Fysik som Hovedfag, have den samme Eet til Rektor- og Overlærerembeder

ved de lærde Skoler, som nu tilkommer dem, der have taget den filologisk-

historiske Skoleembedsexamen. Enhver, der har opnaaet første Karakter til

en Skoleembedsexamen, har Ret til at disputere for den filosofiske Doktor-

grad. § 7. Theologiske Kandidater, som have taget Embedsexamen med

Hovedkarakteren Laudabilis eller Haud illaudabilis primi gradus, ligesom

ogsaa de, der have underkastet sig en Magisterkonferens i et af de under

det filosofiske Fakultet horende Skolefag, kunne lade deres Embedsexamen

eller Magisterkonferens træde i Stedet for Prøven i et af Hovedfagene ved

Skoleembedsexaminerne. Naar de da underkaste sig en Prøve i 2 af de i

§§ 1 og 4 nævnte Fag i det Omfang, der er fastsat for dem som Bifag, og

saaledes, at der ved Valget af disse Fag følges de i § 4 fastsatte Regler, og

naar de bestaa denne Prøve med Karakteren »Admissus« , vinde de samme

Ret til at opnaa Skoleembeder som de, der have taget Skoleembedsexamen.

Denne Ret tilkommer ogsaa dem, der have underkastet sig en Magister-

konferens i Astronomi eller Kemi, samt polytekniske Kandidater, naar de

lade sig prøve ved en af Fakultetet ordnet Tillægsexamen i et af de i det

foregaaende nævnte Hovedfag og ved denne opnaa Karakteren »Admissus«.

Den samme Ret tilkommer end videre dem, der have underkastet sig en

Magisterkonferens i Naturhistorie eller Geografi, naar de lade sig prøve ved

en af Fakultetet nærmere ordnet Tillægsexamen, der sammen med Magister-

konferensen udviser de samme Kundskaber som Skoleembedsexamen med
Naturhistorie og Geografi som Hovedfag, og ved denne Prøve opnaaet Ka-

rakteren »Admissus«. § 8. Skoleembedsexamen efter denne Anordning

afholdes første Gang i Sommeren 1884.

B. Examens fordringer.

1. Dansk. I. Som Hovedfag. § 1. Examinanden maa have

grundigt Kjendskab til det danske Sprog i dets nuværende Skikkelse og til

dets Udviklingshistorie (derunder indbefattet dets Dialekter), forbundet med
Indsigt i den nordiske Sproghistorie i det hele og Kjendskab til Grundtræk-

kene af de indoevropæiske (jafetiske) Sprogs almindelige Historie og til den

sammenlignende Sprogvidenskabs Methode; end videre maa han have nøje

Kjendskab til den danske Literaturs Historie i dens hele Udstrækning med

de nødvendige Hovedtræk af Folkets og Kulturens Historie. For Oldsprogets

Vedkommende kræves der en saadan Indsigt i dets Grammatik og Ord-

forraad, at Examinanden er i Stand til med Lethed at oversætte et ikke for

vanskeligt Stykke af en ikke læst Saga. Han maa tillige have en klar og

sikker Oversigt over den islandske og den gammelnorske Literaturs og Kul-

70*
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Okt. 2.0. turs Historie. Endelig rnaa han have saa meget Kjendskab til Svensk, at

han med Lethed kan læse en Forfatter fra det 19de Aarhundrede, og at

lian er fortrolig med Hovedpunkterne af Sprogets og Literaturens Historie.

§ 2. a) Af ældre Dansk opgives som læst: Halvdelen af Eriks sjællandske

Lov, mindst 25 Sider af skaanske Lov i Thorsens Udgave, 1 Bog af jyske

Lov, Brandts gammeldanske Læsebog, b) Examinanden maa have gjort en

enkelt betydeligere Forfatter fra Tiden efter 1700 og hans Stilling i Litera-

turen til Gjenstand for særligt Studium. At han med Lethed maa kunne

bevæge sig i Literaturen efter 1500, følger af de i § 1 opstillede Fordringer,

c) I Oldsproget opgives som læst: l
) et Udvalg af den ældre Edda, svarende

til Halvdelen af de mythiske og Halvdelen af de heroiske Kvad, Gylfaginning,

et Udvalg af Skjaldedigtningen af Omfang som Wiséns »Carmina Norræna«

;

2
) af den prosaiske Literatur Heimskringla til Udgangen af Olaf den hel-

liges Saga eller et dertil svarende Udvalg af de historiske Sagaer, Njals Saga

eller et dertil svarende Udvalg af de islandske Ættesagaer (Versene, der

findes i de her nævnte Prosaskrifter , kræves ikke læste), et Afsnit af Grå-

gåsen, svarende til omtrent 50 Sider i Finsens Udgave af Konungsbdk, samt

mindst 20 Kapitler af Kongespejlet. II. Som Bifag. § 1. Der kræves grun-

digt Kjendskab til dansk Sprog og Literatur fra 1500 til Nutiden. Af ældre

Dansk opgives et Pensum, der svarer til de første 85 Sider i Brandts gammel-

danske Læsebog og til Halvdelen af Literaturprøverne fra 15de Aarhundrede

i denne Bog. § 2. Examinanden maa have saa meget Kjendskab til Old-

sproget i grammatikalsk og lexikalsk Henseende, som kan vindes ved en

Grammatik af Omfang som Wimmers oldnordiske Formlære til Skolebrug og

ved Læsning af et Pensum Prosa og Poesa, der svarer til sammes oldnordiske

Læsebog. Desuden maa han have saa megen Indsigt i nyere svensk Sprog

og Literatur, at han med Lethed kan læse en Forfatter fra det 19de Aarhundrede.

2. Latin. I. Som Hovedfag. § 1. Examinanden skal godtgjøre,

at han har en grundig og omfattende grammatikalsk og lexikalsk Kundskab

til det latinske Sprog i dets 2 vigtigste Literaturperioder samt Kundskab til

Sprogets Historie, støttet til Kjendskab til Grundtrækkene af de indoevro-

pæiske (jafetiske) Sprogs almindelige Historie og til den sammenlignende

Sprogvidenskabs Methode. Han maa vise, at han har Indsigt i Grundsæt-

ningerne for Oldtidsskrifternes Kritik og Fortolkning, og tillige skal han

have vundet en sammenhængende, videnskabelig Oversigt dels over Oldtidens

Historie i Almindelighed, dels over Aandsudviklingens Hovedsider hos Ro-

merne, navnlig den borgerlige Forfatning og Gudelæren samt Literaturens

og Kunstens Historie. § 2. Der skal ved Examen opgives et vist Antal

Skrifter af den latinske Literatur, som Examinanden med Omhyggelighed

har gjennemgaaet under Afbenyttelse af gode Hjælpemidler. Det mindste

Pensum, der kan opgives som læst paa denne Maade, er: a. et Udvalg af

Ciceros Skrifter, der omfatter c. 600 Kapitler af de didaktiske (filosofiske

eller rhetoriske) Skrifter, omtrent 500 Kapitler af Talerne , 5 Bøger af Bre-

vene eller et i Omfang dertil svarende Udvalg; b. af Sølvalderens ikke-

historiske Prosa i alt 100 Sider af en Teubnersk Udgave; c. af historiske

Forfattere (fra Cæsar og Sallust indtil Tacitus og Suetonius), saa meget som

15 Bøger af Livius, saaledes at der i det mindste skal læses 5 Bøger af
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denne Forfatter og 5 fuldstændige Bøger af Tacitus; d. Vergils Æneide, Okt. 25.

Horats's Oder, Epoder og Breve og saa meget som don ene Bog af Satirerne,

en Komedie af Plauttis og en af Terentius samt et Udvalg af andre Digter-

værker, svarende til omtrent 4 Bøger af Æneiden; e. Et enkelt prosaisk

og et poetisk Skrift skal Examinanden opgive som dem, i hvilke han i større

Detail har dvælet ved den kritisk -hermenevtiske Behandlings Methode.

II. Som Bifag, § 1. Examinanden maa have erhvervet sig en sikker Kundskab

i det latinske Sprogs Grammatik efter et Omfang som Madvigs større Lære-

bog, og han maa have en Oversigt over den latinske Literaturhistorie og de

romerske Antikviteter i det mindste efter eri Maalestok som den, der er

givet ved Tregders og Bojesens Lærebøger heri, samt endelig kjende Old-

tidens Historie i et Omfang, der svarer til Thriges større Lærebog. § 2.

Examinanden skal opgive som læst: a. af Ciceros Taler et Udvalg, der i

Omfang svarer til de af Madvig udgivne 10 Taler, og af didaktisk Prosa

saa meget som samme Forfatters Skrift de officiis og et Par Bøger af hans

Breve samt ca. 50 Sider (i en Teubnersk Udgave) af Seneca, Quintilian

eller Plimus den yngre; b. af historisk Prosa Cæsars Gallerkrig, Sallusts

Catilina og Jugurtha samt 2 større Bøger af Livius og 2 af Tacitus; c. 4

Bøger af Vergils Æneide, 4 Bøger af Ovid, Horats's Breve og 2 Bøger af

Oderne, en Komedie af Plautus eller Terentius og c. 1000 Vers af Madvigs

Anthologi.

3. Græsk. I. Som Hovedfag. § 1 mutatis mutandis som § 1 ved

Latin som Hovedfag. § 2. Der skal ved Examen opgives et vist Antal

Skrifter af den græske Literatur, som Examinanden med Omhyggelighed har

gjennemgaaet under Afbenyttelse af gode Hjælpemidler, nemlig mindst: a. af

den joniske Literatur i alt 36 Sange af Homers Iliade og Odysse samt 4

Bøger af Herodot; b. af attisk Prosa 2 Bøger af Thukydides, 200 Text-

sider i Teubners Udgave af Plato, 1 af Xenophons 3 større Skrifter og af

Talerne saa meget som Æschines's og Demosthenes's Taler om Kransen;

c. af Poesi uden for Homer 2 Tragedier og 1 Komedie samt 1000 Vers af

et anthologisk Udvalg af Lyrikere, blandt hvilke Pindar og Theokrit ikke

maa savnes; d. af den græske Literatur efter Alexander den store et

Pensum, der kan gjælde for at svare til et af de større xenophonteiske

Værker; e. et enkelt prosaisk og et poetisk Skrift skal Examinanden op-

give som dem , i hvilke han i større Detail har dvælet ved den kritisk-

hermenevtiske Behandlings Methode. II. Som Bifag. § 1. Examinanden

maa have vundet Sikkerhed ikke blot i det græske Sprogs Formlære, men
ogsaa i Kjendskab til alle vigtigere Sætninger af Syntaxen, og han maa
have tilegnet sig en Oversigt over græsk Literaturhistorie og Gudelære i et

Omfang som det, der er givet ved Tregders Lærebøger, samt over de græske

Antikviteter i den Maalestok, som Bojesens Lærebog viser, og han maa
kjende Oldtidens Historie i et Omfang, der svarer til Thriges større Lære-

bog. § 2. Som læst af græske Forfatteres Skrifter opgives: a) af jonisk

Literatur 12 Bøger af Homer samt 2 større Bøger af Herodot; b) af attisk

Literatur 4 Bøger af Xenophons Anabasis, 2 Bøger af samme Forfatters

Mindeskrift om Sokrates, Platons Apologi og Kriton samt 1 af dennes større

Dialoger, endelig 1 Tragedie af Sophokles eller Euripides.
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Okt. 25. 4. Fransk. I. Som Hovedfag, §. 1. Examinanden skal godt-

gjore Indsigt i Hovedtrækkene af Sprogets Udviklingshistore fra de ældste

Tider i Forbindelse med Kjendskab til Grundtrækkene af de indoevropæiske

(jafetiske) Sprogs almindelige Historie og til den sammenlignende Sprog-

videnskabs Methode. Han skal fremdeles vise grundig og omfattende Kund-

skab i Sprogels Grammatik tillige med praktisk Færdighed i at bruge det

baade skriftlig og mundtlig. Ligeledes maa Examinanden lægge Evne for

Dagen til at forstaa en ikke læst Text af en Forfatter fra Tiden efter det

17de A århundredes Begyndelse, og foruden at han maa have en Oversigt

over den franske Nationalliteraturs Historie, fordres der Kjendskab hos ham

til de Kulturtilstande og de Hovedpunkter i Folkets Historie, der danne Bag-

grunden for Literaturen. § 2. a) Som Grundlag for Studiet af Oldfransk

og det franske Sprogs Forhold til Latin skal opgives som læst: »Les plus

anciens monuments de la langue francaise« samt anden Text af Omfang som

Aucasssin et Nicolette eller et tilsvarende Kvantum af en Krestomathi, f. Ex.

den af Karl Bartsch udgivne. Hvad der opgives, maa ikke være yngre end

Joinvilles Tid. b) Af Fransk fra det 16de Aarhundrede skal opgives 100

Sider af en Krestomathi, f. Ex. Darmesteter & Hatzfeld: Le seiziéme siecle

en France eller et i Kvantum tilsvarende Afsnit af en Forfatter fra dette

Aarhundrede. c) Af den franske Literatur fra Begyndelsen af det 17de Aar-

hundrede indtil vore Dage kræves nøje Kjendskab til de fremragende For-

fattere, saaledes at Examinanden maa have læst i det mindste Skrifter af

10 Forfattere fra forskjellige Tider og af forskjellige Stilarter, dels i Prosa,

dels i Poesi. Desuden skal han af det 17de eller 18de Aarhundredes Lite-

ratur særlig have studeret en enkelt Forfatter eller et passende Udvalg af

flere i et Omfang af omtrent 400 store Oktavsider, og ban skal end videre

opgive et enkelt prosaisk Skrift af en Forfatter i det 19de Aarhundrede med

indgaaende Kjendskab til denne Forfatters Stilling i Literaturen. d) Den

franske Nationalliteraturs Historie skal læses efter et Omfang som det, der

er givet ved Demogeots Literaturhistorie. II. Som Bifag. § 1. Der

kræves Sikkerhed i Sprogets Grammatik i Forbindelse med praktisk Fær-

dighed i at udtrykke sig skriftlig og mundtlig samt Evne til at forstaa en

ikke læst prosaisk Text af en Forfatter fra Tiden efter det 17de Aarhun-

dredes Begyndelse. Ogsaa skal Examinanden godtgjøre Kundskab til den

franske Literaturhistorie i det 16de og følgende Aarhu udreder med kortere

Overblik over den ældre Tids Literaturhistorie. § 2. a) Examinanden

skal med Hensyn til Literaturen fra 16de Aarhundrede opgive det samme,

som kræves, naar Fransk er Hovedfag, b) Af Literaturen fra 17de Aar-

hundredes Begyndelse til vore Dage kræves det samme Kjendskab til de

fremragende Forfattere, som hvis Faget er Hovedfag, og der skal opgives

som særlig læst et enkelt prosaisk Skrift fra det 19de Aarhundrede med ind-

gaaende Kjendskab til vedkommende Forfatters Stilling i Literaturen. c) Li-

teraturhistorien fra det 16de Aarhundrede af opgives læst i et Omfang som

efter Demogeots Haandbog.

5. Tysk. I. Som Hovedfag. § 1. Der kræves af Examinanden

Indsigt i Hovedtrækkene af Sprogets Udviklingshistorie fra de ældste Tider

i Forbindelse med Kjendskab til Grundtrækkeue af de indoevropæiske (jafe-
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tiske) Sprogs almindelige Historie og til den sammenlignende Sprogvidenskabs Okt. 25.

Methode. Han skal have grundig og omfattende Kundskab i Sprogets Gram-

matik tillige med praktisk Færdigbed i at bruge det baade skriftlig og

mundtlig, saaledes at han skarpt har klaret sig Forskjellen mellem tysk og

dansk Sprogbrug. Ikke mindre maa han vise Evne til at forstaa en ikke

læst Text af en Forfatter fra Tiden efter Luther (denne inkl.), og der fordres

Kjendskab til de Kulturtilstande og de Hovedpunkter i Folkets Historie, der

danne Baggrunden for Literaturen i denne Tid. Hertil maa føjes Kundskab

til den tyske Literaturs Historie og et vist Kjendskab til de vigtigste tyske

Dialekter. § 2. a) Som Grundlag for Studiet af ældre Tysk og dettes

Udviklingshistorie skal af Gothisk læses saa meget som Fragmenterne af

Lukas's Evangelium, og af W. v. Wackernagels Deutsches Lesebuch Afsnittet

»Althochdeutsch« (til 1100) samt en Tredjedel af Afsnittet »Mittelhoch-

deutsch«. b) Som Stotte for den Færdighed og Indsigt, der kræves i det

tyske Sprog fra dets Udviklingstid efter Luther (inkl.) skal der med Hensyn

til Tiden indtil Midten af 18de Aarhundrede læses saa meget som de herhen

horende Afsnit af Wackernagel : Deutsches Lesebuch. c) Af Literaturen fra

Midten af 18de Aarhundrede indtil Nutiden maa Examinanden have læst i

det mindste Skrifter af 10 af Hovedforfatterne fra forskjellige Tider og af

forskjellige Stilarter, dels i Prosa, dels i Poesi. Desuden skal han særlig

have studeret et enkelt større Skrift af en Forfatter fra dette Tidsrum med

indgaaende Kjendskab til denne Forfatters Stilling i Literaturen. d) Læsning

i de vigtigste Dialekter skal godtgjores ved, at Examinanden opgiver som

læst: Hebel: Allemånnische Lieder og Groths Quickborn eller et tilsvarende

Kvantum af andre Forfattere i de Hoveddialekter, som repræsenteres ved de

her nævnte tvende Skrifter, e) Literaturhistorie skal læses i et Omfang

som A. F. C. Vilmar: Geschichte der deutschen Nationalliteratur. II. Som

Bifag. § 1. Der kræves Sikkerked i Kundskab til Sprogets Grammatik i

Forbindelse med praktisk Færdighed i at bruge Sproget i Skrift og Tale

og Evne til at forstaa en ikke læst prosaisk Text af en Forfatter fra Tiden

efter Luther (inkl.), desuden Kjendskab til Plattysk og, at Examinanden

kj ender Hovedtrækkene af den tyske Literaturhistorie. § 2. a) Exami-

nanden skal opgive som læst fra Tiden efter Luther (inkl.) det samme, som

læses, naar Tysk er Hovedfag, b) Af Plattysk opgives af Poesi og Prosa

saa meget som Groths Quickborn. c) Literaturhistorie skal være læst i et

Omfang som det, der er givet ved Abrahams's Lærebog heri.

6. Engelsk. 1. Som Hovedfag. § 1. Examinanden skal godt-

gjore Indsigt i Sprogets Udviklingshistorie fra de ældste Tider (saaledes som

f. Ex. fremstillet i K. Morris Historical outlines of English accidence) samt

Kjendskab til Grundtrækkene i de indoevropæiske (jafetiske) Sprogs alminde-

lige Historie og til den sammenlignende Sprogvidenskabs Methode. Frem-

deles kræves der, at han har grundig og omfattende Kundskab i Sprogets

Grammatik tillige med praktisk Færdighed i at bruge det baade skriftlig og

mundtlig. Ligeledes maa han vise Evne til at forstaa en ikke læst Text af

en Forfatter fra Tiden efter Shakespeare (denne inkl.), og han maa have

Kjendskab til de Kulturtilstande og de Hovedpunkter i Folkets Historie, der

danne Baggrunden for Literaturen i denne Tid. Hertil maa føjes Kundskab
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Ofct. 25. til den engelske Litteraturhistorie og et vist Kjendskab til de Dialektformer

af forskjellig Art, der fremtræde i Literaturen ved Siden af Normalsproget

(skotsk og amerikansk). § 2. a) Som Grundlag for det historiske Studium

af Sproget skal af Angelsaxisk læses saa meget som L. C. Mullers »Collec-

tanea anglo-saxonica«, baade Prosa og Poesi, og af Engelsk fra Tiden mellem

1150 og Midten af det 10de Aarlumdrede saa meget som 100 Sider af

Morris' og Skeats's »Spceimens of Early English« eller et tilsvarende Afsnit

af en enkelt Forfatter, b) Af den engelske Literatur fra Slutningen af det

16do Aarhundrcde indtil vore Dage kræves nøjere Kjendskab til de frem-

ragende Forfattere, saaledes 'at Examinanden maa have læst i det mindste

Skrifter af 10 Forfattere af forskjellige Stilarter, dels i Prosa, dels i Poesi.

Desuden skal han særlig have studeret mindst et Drama af Shakespeare og

af det 17de og 18de Aarhundredes Literatur en enkelt Forfatter eller et

passende Udvalg af flere i et Omfang af omtrent 400 større Oktavsider; han

skal end videre opgive et større Skrift af en Forfatter i det 19de Aarhun-

drede med indgaaende Kjendskab til denne Forfatters Stilling i Literaturen.

c) Den engelske Literaturs Historie læses i et Omfang som f. Ex. AV. Spal-

ding »The History of English Literature«. II. Som Bifag. § 1. Der

kræves Sikkerhed i Sprogets Grammatik i Forbindelse med praktisk Færdig-

hed i at udtrykke sig skriftlig og mundtlig og Evne til at forstaa en ikke

læst prosaisk Text af en Forfatter fra Tiden efter Shakespeare. Ogsaa skal

Examinanden godtgjøre Kundskab til den engelske Literaturhistorie fra Midten

af det 16de Aarhundrede af, med kortere Overblik over de to foregaaende

Aarhundreders Literaturhistorie. § 2. a) Af den engelske Literatur fra

Slutningen af det 16de- Aarhundrede indtil vore Dage kræves nøjere Kjend-

skab til de fremragende Forfattere, saaledes at Examinanden maa have læst

i det mindste Skrifter af 10 Forfattere af forskjellige Stilarter, dels i Prosa,

dels i Poesi. Derhos skal der opgives som særlig læst et Drama af Shake-

speare og et enkelt større Skrift fra det 19de Aarhundrede med indgaaende

Kjendskab til vedkommende Forfatteres Stilling i Literaturen. b) Literatur-

historien fra Midten af det 16de Aarhundrede, læses i et Omfang som f. Ex.

W. Spalding »The History of English Literature«.

7. Historie. I. Som Hovedfag. § 1. Der kræves af Examinanden,

at han har en klar og paalidelig Oversigt over den almindelige Historie,

hvorunder indbefattes Kjendskab til Hovedtrækkene af den almindelige Li-

teratur- og Kulturhistorie. Som nødvendige Led i Kulturhistorien fremhæves

Grundtrækkene af den almindelige Statsrets og af de vigtigere nationaløko-

nomiske Systemers Udvikling i den nyere Tid. § 2. Mere indgaaende

Kundskab skal Examinanden godtgjore i Nordens Historie, der maa læres i

et Omfang, som samlet omtrent svarer til Allens Haandbog i Fædrelandets

Historie og saaledes, at der lægges særlig Vægt paa, hvad der vedrører

Danmarks indre Udvikling, fremdeles i Oldtidens eller et af de store mo-

derne Landes Historie (Frankrigs, Englands og Tysklands), som maa læres i

et lignende Omfang. § 3. Desuden skal der til Prøven opgives en enkelt

Periode som særlig lært, saaledes at Examinanden kan vise, at han dels i

Almindelighed har Kundskab om de Kilder, paa hvilke Kjendskabet til dette

Tidsrum hviler, dels ikke blot har gjort sig bekjendt med de nyere viden-
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skabelige Behandlinger af Perioden, men ogsaa har sat sig ind i de vigtigste Okt. 25.

Kilder. Som Exempler paa Omfanget af saadanne Perioder kan nævnes Græken-

lands Historie fra 479—404 og fra 404—338, Roms Historie fra Forbundsfælles-

krigen til 44 f. Chr., de juliske Kejseres Historie eller Tiden fra Diocletian

til Julians Død, Valdemarernes Tid fra 1157—1241, Danmark-Norges Hi-

storie fra 1GG0—1699, Sveriges fra 1632—1697, Frankrigs Historie under

Ludvig XIII., England fra 1629—1660 eller fra 1760—1801, Kejser Frederik

II. af Tyskland, Nederlandene under deres Kamp mod Filip II, Frederik II.

af Preussen. § 4. Endelig skal Examinanden godtgjøre, at han har

Kundskab om den historiske Gransknings Væsen, den historiske Fremstillings

forskjellige Arter samt passende Kjendskab til de historiske Hjælpeviden-

skaber og deres Anvendelse. Det opfattes som en Selvfølge, at enhver, der

studerer Historie, søger at uddanne sit historiske Syn og sin Sans for hi-

storisk Fremstilling ved Læsning af fremragende historiske Skribenters Ar-

bejder i forskjellige .Retninger. II. Som Bifag. Fordringerne ere her de

samme, som ere angivne under §§ 1 og 2, naar Faget er Hovedfag.

8. Mathematik. I. Sum Hovedfag. Examinanden skal godt-

gjøre grundig Kjendskab til: § 1. a) Arithmetik, Algebra og ren Analyse,

indeholdende højere Algebra og Funktionslære, Differentiation og Integration

med uendelige smaa og med endelige Differenser; b) Geometri, nemlig for-

uden Plangeometri, Stereometri og Trigonometri, analytisk Geometri, saa vel

med Parallelkoordinater, og polære Koordinater, som med de to Trekant-

koordinatsystemer og ren Geometri, indeholdende Læren om projektive Egen-

skaber og om grafisk Fremstilling af Former i Rummet ved Projektion; c)

rationel Mekanik; d) et kort Omrids af Mathematikens Historie, i Forbin-

delse med hvilket Examinanden maa have gjort sig direkte bekjendt med
Euklids Elementer og Descartes

1

Geometri. Særligt Studium af elementære

Lærebøger, saa vel danske som fremmede, forudsættes. § 2. Fremdeles

maa han specielt have studeret et selvvalgt Afsnit inden for de oven nævnte

mathematiske Hoveddiscipliner eller angaaende andre dertil knyttede videre

Udviklinger i særlige Retninger, hvorved navnlig fordres indgaaende Studium

af en eller flere fremragende Forfatteres Arbejder, vedrørende saadanne Af-

snit. II. Som Bifag. Der kræves Kundskab til: a) Arithmetik, Alge-

bra og ren Analyse, indeholdende Hovedsætninger af den højere Algebra og

Funktionslære, Differential- og Integralregning; b) Plangeometri, Stereometri

og Trigonometri, analytisk Geometri med retvinklede og polære Koordinater,

saa vel i Planen som i Rummet, og Elementer af den deskriptive Geometri;

c) rationel Mekanik. Særligt Studium af de elementære Lærebøger, navnlig

de danske, forudsættes.

9. Fysik. I. Som Hovedfag, § 1. Der fordres af Examinanden

en mathematisk Begrundelse af de fysiske Love. Omfanget er det, der

gives i enhver større Lærebog, nemlig: a) Mekanisk Fysik: Legemernes al-

mindelige Egenskaber, Kræfternes Sammensætning og Opløsning; faste Le-

gemers, Vædskers og Luftarters Ligevægt, derunder indbefattet Haarrørsvirk-

ning og Diffusion; faste Legemers, Vædskers og Luftarters Bevægelse samt

Bølgebevægelse og Akustik, b) Optik: Lysets Tilbagekastning, Brydning,

Farveudspredelse (Spektralanalyse), Interferens, Plansætning og kemiske Virk-

Normer f. Univ. II. 71
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Okt 25. ninger. Meteorologisk Optik. Lysets Tlieori. c) Varmelære: Legemernes

Udvidelse, Smeltning og Fordampning. Dampenes Tryk og Tæthed. Straale-

varme og ledet Varme. Varmefylde. Varmens mekaniske Æqvivalent. d)

Magnetisme: Grundfænomener, Maaling af de magnetiske Kræfter, Jordens

magnetiske Forhold, c) Elektricitet ved Fordeling og Meddeling: Berørings-

elektricitet. Den elektrolytiske Lov. Den elektriske Strøms magnetiske Virk-

ninger og deres Love. Induktion. f) Oversigt over Fysikens Historie,

g) Der fordres af Examinanden, at han har skaffet sig Færdighed i at fore-

tage de vigtigste fysiske Forsag, og at han kan gjøre Rede for de væsent-

lige fysiske Instrumenters Indretning i det enkelte. Behandlingen af Fysiken

bør være omtrent som i Holtens avtograferede Forelæsninger over mekanisk

og kemisk Fysik samt hans Optik, eller ogsaa som i Wiillners Fysik. § 2.

Examinanden maa særlig have sat sig ind i et selvvalgt Afsnit inden for

de i § 1 nævnte Grænser, som f. Ex. Virksomhedernes Omsætning, Bølge-

bevægelse, fysisk Optik, Maaling af Varmemængder, Elektrostatik eller Elek-

trodynamik. II. Som Bifag. Kjendskab til de i det foregaaende under

a—e anførte Afsnit, men i mindre Omfang, omtrent som i Christies Lære-

bog i Fysik, og der fordres kun saa megen mathematisk Begrundelse, som

kan gives ved den i Skolernes mathematisk-naturvidenskabelige Afdeling

meddelte elementære Mathematik. Ogsaa i det Tilfælde, at Fysiken er Bifag,

bør Examinanden kunne godtgjøre, at han har Kjendskab til de fysiske

Apparaters Indretning i det enkelte og øvelse i at kunne anstille saadanne

Forsøg, som bør kunne fordres af Læreren i Fysik i en lærd Skole.

10. Kemi. Examinanden bør have Kjendskab til de oftest forekom-

mende Grundstoffer og Forbindelser, som have Betydning for en fyldigere

Opfattelse af de vigtigste kemiske Fænomener, samt de vigtigste naturlig

forekommende organiske Forbindelser. End videre fordres der ogsaa saa

meget Kjendskab til den kemiske Analyse, at han kan foretage en kvalitativ

Undersøgelse af et ikke meget sammensat uorganisk Stof (ligesom ved den

medicinske Forberedelses Examen).

11. Astronomi. Examinanden skal prøves i udvalgte Hovedsæt-

ninger af: a) sfærisk Astronomi, b) theoretisk Astronomi, c) Astrofysik, d)

Interpolationsregning og e) Sandsynlighedsregning, hver Post i saa stort et

Omfang, som kan foredrages i et Semester med højst 2 Timer ugentlig.

12. Naturhistorie og Geografi. § 1. Der skal godtgjøres:

a) i Zoologi en paa sammenlignende Anatomi, Udviklingshistorie og Fysio-

logi grundet Oversigt over Dyreriget, forbundet med et større Kjendskab til

den nordiske Favna, navnlig de højere Dyr, og til de vigtigste Træk af

Dyrenes geografiske Udbredelse; b) i Botanik en paa Morfologi, sammenlig-

nende Anatomi og Fysiologi grundet Udsigt over Planteriget, forbundet med

et speciellere Kjendskab til Landets Flora, navnlig de højere Planter, samt

til de større Træk af Plantegeografien ; c) i Mineralogi en paa Krystallografi,

Fysik og Kemi grundet Udsigt over Mineralriget, almindelige Kundskaber

i Jordklodens Udviklingshistorie, samt nøjere Kjendskab til de skandinaviske

Landes Geognosi; d) i Geografi: mathematisk og fysisk Geografi, derunder

indbefattet Klimatologi og Meteorologi, samt politisk (og historisk) Geografi,

derunder indbefattet ethnografisk og statistisk Geografi. § 2. Exami-
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nanden maa godtgjøre, at han særlig har studeret et selvvalgt Afsnit inden Okt. 25.

for de i § 1 nævnte Grænser, som f. Ex. en storre Dyre- eller Plantegruppes

Bygning, biologiske og geografiske Forhold eller et af de vigtigere Afsnit af

de nordiske Landes Geognosi eller et større Landomraades geografiske, fy-

siske og kulturhistoriske Forhold, samt gjort sig bekjendt med Hovedtræk-

kene i sin Videnskabs Historie og Udvikling.

C. Bestemmelser om Examens Afholdelse.

§ 1. Examen holdes, ligesom alle andre Embedsexaminer ved Uni-

versitetet, 2 Gange om Aaret. Examinationen foretages af Universitetslærerne

i vedkommende Fag, under Tilstedeværelse af to undervisningskyndige Cen-

sorer. § 2. De Hovedkarakterer, der gives, ere Laudabilis, hvortil kan

føjes Tillæget et quidem egregie, samt Haud illaudabilis. Ved Fastsættelse

af Karakterernes Værdi følges Pointsberegning. § 3. Examen er i alle

Fag dels skriftlig, dels mundtlig. Den mundtlige Prøve finder Sted ved

Examination, den skriftlige ved Udarbejdelse af Afhandlinger under Opsyn,

hver med 4 Timer til at besvare den stillede Opgave. I Kemi træder en

praktisk Prøve i Stedet for den skriftlige Besvarelse. § 4. De skriftlige og

praktiske Prøver fastsættes saaledes: A. I Dansk. I. Som Hovedfag. To exe-

getiske Opgaver, den ene af den ældre danske Literatur (før 1500), den

anden af den islandsk-norske Oldliteratur, fremdeles 2 Afhandlinger over

Æmner af Sprog-, Literatur- eller Kulturhistorie. II. Som Bifag. En

exegetisk Opgave (i et læst Stykke af den islandske eller gammeldanske Li-

teratur) og en Opgave i dansk Literaturhistorie efter 1500. B. I Latin.

I. Som Hovedfag. En latinsk Stil, 2 exegetiske Opgaver (en i et læst, en

i et ikke læst Forfattersted), 1 Opgave i en af Bidisciplinerne (Antikviteter,

Literaturhistorie, Grammatik osv.) II. Som Bifag. Stil og Version

efter et ikke læst Forfattersted. C. I Græsk. I. Som Hovedfag. En let

græsk Stil, 2 exegetiske Opgaver (en i et læst, en i et ikke læst Forfatter-

sted), 1 Opgave i en af Bidisciplinerne (Antikviteter, Literaturhistorie, Gram-

matik osv.) II. Som Bifag. To Versioner, den ene efter et læst For-

fattersted med de nødvendige Forklaringer , den anden efter et ikke læst

Forfattersted. D. I de nyere fremmede Sprog. I. Som Hovedfag. To

Versioner med nødvendige Forklaringer (efter et læst og et ikke læst For-

fattersted) , samt to Afhandlinger over Æmner af Sprog- , Literatur- eller

Kulturhistorie, den ene affattet i selve det vedkommende Sprog. II. Som
Bifag. En Stil og en Version (efter et ikke læst Forfattersted. E. I Hi-

storie. I. Som Hovedfag. Fire Opgaver, hvoraf mindst en tages af den

særlig studerede Periode. II. Som Bifag. En Opgave i almindelig Hi-

storie og en i de Partier af Historien, hvortil der kræves mere indgaaende

Kundskab. F. 1 Mathem at il' . I. Som Hovedfag. Fire Opgaver, tagne

af forskjellige under dette Fag horende Discipliner. II. Som Bifag. To

Opgaver. G. / Fysik. I. Som Hovedfag. Fire Opgaver, tagne af for-

skjellige under dette Fag hørende Discipliner. II. Som Bifag. To

Opgaver. H. 1 Kemi. En kvalitativ Analyse af et uorganisk Stof. Til

Udførelsen deraf kan bruges 8 Timer, og Besvarelsen ledsages af en kort

Beretning om Fremgangsmaaden. I. 1 Astronomi. En skriftlig Opgave.

K. I Naturhistorie og Geografi. Fem skriftlige Opgaver, hvoraf 1 i hver af

71*
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Okt. 25. de fire under dette Fag harende Discipliner og 1 i det af Examinanden

Bærlig opgivne Afsnit. § 5. Der gives en Karakter for liver skriftlig Op-
gave og praktisk Provo, saaledea at disses samlede Tal bliver 8. Men dertil

føjes endnu en niende Karakter for Behandlingen af Modersmaalet. § 6.

Karaktererne for den mundtlige Prøve beregnes saaledea, at den mundtlige

og den skriftlige Del af Examen faa lige Vægt.

D. Uddannelse til praktisk Lærergjerning og Prøver heri.

§ 1. Enhver, der har taget en af oven nævnte Skoleembedsexamin<r,

skal før sin Ansættelse i et Skoleembede have gjennemgaaet et Prøvekursus

for theoretisk og praktisk at modtage den endelige Uddannelse til Lærer-

gjerningen. § 2. Den theoretiske Vejledning gives ved et Kursus i

Pædagogik, som tilendebringes i højst 4 Timer ugentlig i et Semester,

Examinatorier og Skriveøvelser deri indbefattede. Dette Kursus kan gjennem-

gaas saa vel forinden som samtidig med det praktiske. Den, som søger en

Lærerstilling, maa vedlægge ved sin Ansøgning Bevis for flittig at have

fulgt Foredragene og ved Examinatorier og øvelser lagt gode Kundskaber

for Dagen. § 3. Den praktiske Vejledning modtager Kandidaten i Løbet

af et halvt Aar ved en større offentlig Skole, efter nærmere Bestemmelse af

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet paa den af Rektor og ved-

kommende Faglærere fastsatte Maade. Kandidaten er pligtig til at være

tilstede ved Undervisningen i de Fag og de Klasser, som saaledes bestemmes

for ham, og til at deltage i Forhandlinger angaaende Undervisningen i de

af ham valgte Fag. Han skal have Lejlighed til selv i Faglærernes Nær-
værelse at undervise i sine Fag i saadant Omfang, at han i Løbet af et

halvt Aar faar undervist i alt 4 Uger i hvert Fag, dog aldrig mere end

6 Timer om Ugen. Faglæreren skal meddele ham enhver Bemærkning om
hans Undervisning, der maatte være Anledning til at gjore, baade aner-

kjendende og udsættende. § 4. Efter tilendebragt Prøvetid kan Kandi-

daten forlange at aflægge Prøve for tre Censorer, Skolens Rektor, ved-

kommende Faglærer og en af Ministeriet beskikket undervisningskyndig

Mand. Kandidaten skal da i Løbet af 14 Dage undervise en Klasse i de af

ham valgte Fag, hvorpaa Censorerne, efter at have overværet Undervisningen

to Timer i hvert Fag, afgive en Kj endelse om hans praktiske Lærerdygtighed

efter en bestemt Formular. § 5. Det oven nævnte Prøvekursus kan med
Hensyn til den praktiske Uddannelse bortfalde, saafremt en Kandidat har

virket mindst 2 Aar ved en Skole og lader sin Færdighed i Undervisning

undersøge af en Examenskommission paa den i § 4 nævnte Maade. Denne

Examenskommission sammensættes af 3 dertil af Ministeriet beskikkede

undervisningskyndige Mænd.
(Univ. Arkiv, Aftryk.)

Nov. 23. Kons. Skr. til Eforus for Elers Kollegium, hvorved bifaldes, at fra

1. Dec. d. A. Alumnernes Stipendium inddrages, med Undtagelse af det den

ældste juridiske Alumnus tillagte Uldallske Legat, at fra s. D. de stipendie-

løse Kontubernalpladser stilles under lige Vilkaar med Alumnuspladserne,

dog at det Uldallske Legat som hidtil tilfalder en Alumnus, hvorimod Inde-

haverne af de stipendieløse Enepladser maanedlig erlægge 5 Kr. til Kollegiets
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Kasse, at Kollegiets Portner lønnes af Kollegiets Kasse med 450 Kr. halv- Nov. 23.

aarlig, foruden 10 Kr. halvaarlig til Redskab, hvilke Beløb udbetales ham
ved hvert Halvaars Slutning af Eforus, at Kollegiets Karl lønnes af Kollegiets

Kasse med 31 Kr. maanedlig, hvilket Belob ved hver Maaneds Slutning ud-

betales ham af Kollegiets Inspektor, at der I il Kollegiets Læsestue ligeledes

af Kollegiets Kasse ved Begyndelsen af hvert Fjerdingaar udbetales af Eforus

GO Kr., at der aflægges særligt Regnskab for Dec. Maaned d. A. og at de

følgende Regnskaber som sædvanlig slutte sig til Kalenderaaret, samt at der

af Legaternes Overskudsfond aarlig ydes Kollegiets Kasse et Tilskud af

180 Kr.
(Univ. Arkiv.)

Instrux for Portneren paa Elers Kollegium, udfærdiget af Kon- Nov. 23.

sistorium.

§ 1. Det paaligger Portneren at have Tilsyn med Kollegiets Bygning,

Gaard og Port samt med Bygningsinventariet og Brandredskaberne. An-

gaaende Mangler eller Uordner har han at henvende sig til Kollegiets In-

spektor. § 2. Af Rengiøring paaligger ham: en Gang aarlig at rengjøre

Loft og Brændekjælder; to Gange aarlig, i April og Oktober, at foretage

almindelig Rengjoring i alle Værelserne og Badehuset, Vaskning af Gulve,

Døre og Vinduer, Afsæbning af alt Træværk m. m. og Pudsning af Kakkel-

ovnene; en Gang maanedlig i de øvrige 10 Maaneder at vaske Gulvene i

Værelserne og i Badehuset, saa vel det faste som Tremmegulvet, samt banke

de polstrede Møbler; en Gang maanedlig at vaske Gangene og Trapperne;

to Gange om Maaneden at polere Vinduerne, ogsaa i Badehuset; en Gang

ugentlig at banke Gulvtæpperne; hver Onsdag at rengjøre, hver Lørdag at

vaske Lokumerne; hver Onsdag og Lørdag at feje Gange, Trapper, Port og

Gaard; daglig at rede Kollegiets 23 Senge, omhyggelig at rengjøre alle

Værelserne, at feje med paastrøet fugtigt Sand, at afstøve, at fylde og ren-

gjøre Lamperne, at gjøre Vandtøjet rent, hente friskt Vand og slaa Nat-

potterne ud hver Morgen inden Kl. 8 samt ved den daglige Rengjøring at

slaa Vandet ud og hente friskt Vand. § 3. I samtlige Kollegiets Kakkel-

ovne, Badehuset iberegnet, besørges lagt i om Morgenen til opgiven Tid og

til andre Tider indtil Kl. 9 Aften, naar det ønskes. § 4. Porten kan

forlanges aabnet i Vinter-Halvaaret (Okt.—Marts) Kl. 6, i Sommer-Halvaaret

(April— Sept.) Kl 5 om Morgenen. Gasblussene i Porten, paa 2den Sal og i

Læsestuen holdes tændte fra Mørkningen indtil Kl. 11. § 5. Uden for

Kollegiet, saa vel til Kannikestræde som til Skindergade, paaligger det

Portneren under eget Ansvar at holde Gade, Fortov og Rendestene i

anordningsmæssig Stand med Fejning og Ophugning af Is. § 6. Han er

forpligtet til at levere enhver af Kollegiets Beboere hver Morgen om Som-

meren fra Kl. 5 1
2—8, om Vinteren fra Kl. 6V2—9 og hver Aften fra

Kl. 6 l,
2—9 kogende Vand med Gløder til Fyrfad og Maskine; at koge Æg

om Formiddagen indtil Kl. 12 og om Aftenen fra Kl. 6V2—9; end videre

skal han være villig til inden for de sidst nævnte Tidsrum for en forud aftalt

Betaling at levere Kalfe og besørge anden nem Tilberedning (f. Ex. spejle

Æg, koge Mælk); han er forpligtet til 2 Gange om Dagen at besørge Ren-
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Nov. 23. gjøring af Glas, Porcellæn, Knive og Gafler m. m.; at besørge for Kollegiets

Beboere, hvad disse behøve af daglige Fornødenheder fra Bager, Spækhøker,

Urtekræmmer og jØlbandler, forudsat, at dette betales enten strax eller efter

ugentlige Regninger; i sidste Tilfælde har Portneren Ret til at nægte at

gjøre videre Udlæg, naar en Regning ikke betales strax. Tillige maa Port-

neren være villig til at bestille Brændsel. Han er fritaget for at gjøre noget

Indkjøb fra Kl. 12

—

6*2 og efter Kl. 9; dog forventes det, at han hele

Dagen indtil Kl. 11 om Aftenen vil kunne levere bayersk -01 og Sodavand

til de almindelige Detailpriser. § 7. Ærinder, der vedkomme Kollegiet,

har han at besørge efter Inspektors Paalæg, ligesom han i Sygdomstilfælde

samt under indtræffende overordentlige Omstændigheder skal være villig til

at gaa Kollegiets Beboere til Haande. Han er forpligtet til i Forbindelse

med Kollegiets Karl at hjælpe med ved Beboernes Flytning fra Værelse til

Værelse. § 8. I Portnerens Beboelseslejlighed maa der ikke uden Efori

Samtykke gives Logis til nogen uden for hans Husstand. § 9. Hvis

Kollegiets Karl bliver syg, er Portneren pligtig til at besørge hans Arbejde

paa den Dag, da Sygdommen tager sin Begyndelse, og Dagen efter; vedvarer

Sygdommen, maa Karlen selv besørge sit Arbejde ved en anden Mand, som

Inspektor maa anse skikket dertil. Omvendt maa Karlen besørge Portnerens

Arbejde, for saa vidt det vedrører Beboernes daglige Betjening, naar denne

er syg. § 10. Klager over Portneren indsendes skriftlig til Inspektor,

der for Forsømmelser af hans Pligter kan paalægge ham Mulkter (fra 25 -Ore

til 2 Kr.), som, naar Beløbet stiger til 20 Kr. anvendes i Kollegiets An-

liggender, f. Ex. under Tyendets Sygdom.
(Univ. Arkiv.)

Nov. 27. Kgl. Resol. , hvorved det bifaldes, at det overdrages Distriktslæge

Dr. med. Ditlevsen i Lyngby i Foraars Halvaaret 1884 at holde offentlige

Forelæsninger og øvelser ved Universitetet over almindelig Histologi mod et

Vederlag af 925 Kr., der afholdes af Universitetets Konto 7 a. til videnska-

belige Formaals Fremme for indeværende Finansaar.

(Univ. Arkiv.)

Dec. 6. Underv. Min. Skr. til Kektor for Sorø lærde Skole og Opdragelses-

anstalt om polytekniske Kandidaters og veltjente Adjunkters Adgang til

Overlærerembeder ved de lærde Skoler. *)

I Skrivelse til Ministeriet havde Rektor forespurgt, om den Adgang til Over-

lærerembeder ved de lærde Skoler, som tidligere har staaet aaben for polytekniske Kandi-

dater og veltjente Adjunkter, endnu vil blive forbeholdt disse, efter de i Adg. 25. Okt.

d. A. trufne Bestemmelser om Ret til Rektor- og Overlærerembeder ved de lærde Skoler,

eller, hvis dette ikke bliver Tilfældet, om da de alt ansatte eller konstituerede Lærere ikke

beholde den Udsigt til at opnaa Overlærerembeder, som de tidligere have haft.

I denne Anledning meddeler Ministeriet, at Bestemmelsen i L. 28.

Marts 1855 § 2 om Adgangen til indtil V« af Overlærerembederne for saa-

danne Lærere, der vel ej have underkastet sig nogen af de befalede Prøver

for overordnede Lærere ved de lærde Skoler, men som Adjunkter under

*) Lindes Medd. om det lærde Skolev. f. 1882-83 S. 130-31.
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længere Tjenestetid have vist fortrinlig Dygtighed og Iver, selvfølgelig ikke Dec. 6.

er hævet ved Adg. 25. Okt. d. A., samt at ved denne heller ikke berøves

den polytekniske Kandidater ved Adg. 2 Febr. 1849 § 15 jfr. L. 28. Marts

1855 § 2 givne Adgang til Overlærerembeder, for saa vidt de allerede nu

ere indtraadte i det lærde Skolevæsens Tjeneste. Hvad angaar dem, der

have bestaaet polyteknisk Kandidatexamen før Emanationen af Adg. 25. Okt.

d. A., men først i Fremtiden blive ansatte som Lærere ved offentlige lærde

Skoler, da er Adgangen til Overlærerembeder dem vel ikke udtrykkelig

nægtet ved Anordningen; men ikke desto mindre maa Ministeriet anse det

for disses Vedkommende tilraadeligt , at de underkaste sig den i Anord-

ningens Afsnit A § 7 foreskrevne Tillægsexamen, som efter Anordningens

Bydende er en ufravigelig Betingelse for Adgangen til Overlærerstillingen

for de Lærere, der efter Anordningens Emanation have bestaaet polyteknisk

Kandidatexamen.
(Ministeriets Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at den ved Reskr. 24. Sept. 1772 Dec 7.

anordnede bestandige Kommission for den Arnemagnæanske Stiftelses

Bestyrelse, der i Henhold til kgl. Resol. 9. Juni 1850 og 8. Maj

1883 bestaar af 6 Medlemmer, herefter kun kommer til at bestaa af

5 Medlemmer, nemlig 2 Eforer, der vælges af Konsistorium, eller det

akademiske Raad, der maatte træde i Stedet for Konsistorium, blandt

Universitetets Lærere, saaledes at, saa længe Konsistorium beholder dets

nuværende Form, i det mindste den ene af dem bor være consistorialis , og

2 andre Medlemmer, der efter Forslag af Konsistorium beskikkes af Mini-

steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, med frit Valg mellem Univer-

sitetets Lærere og andre, der maatte være villige til at overtage en saadan

Kaldelse, samt endelig af Universitetsbibliothekaren, saaledes at denne sidste

i Medfør af sin Embedsstilling har Sæde i Kommissionen. *)

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Universitetsbibliothekaren, hvorved tilkjendegives, at Dec. 13.

Bestemmelsen i Regi. 28. Okt. 1861 § 6 om, at ingen er berettiget til at

beholde de laante Bøger længer end en Maaned, dog kun bliver at anvende

med det Forbehold, at en Bog ikke kan forlanges tilbageleveret fra en

Universitetslærer, som, naar den afkræves ham, erklærer, at han nødvendig

behøver dens fortsatte Brug til sine Forelæsninger.
(Univ. Arkiv.)

1884.

Underv. Min. Skr. til Konsistorium — i Anledning af et An- Jan. 24.

dragende fra Premierlieutenant N. N., som er Student fra 1872, om Til-

ladelse til dels i indeværende Maaned at indstille sig til den filosofiske

Prøve, dels til i Sommeren d. A. at indstille sig til den statsvidenskabelige

Examen uden at have overværet de befalede Forelæsninger ved Universitetet

*) Univ. Aarb. f. 1882-83 S. 90-1.
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Jan. 24. — vod hvilken meddeles, at Ministeriet har tilkjendegivet Andrageren, at

han i Henhold til Bekj. 8. Sept. 1871 jfr. Bekj. 7. Sept. 1850 § 3 er be-

rettiget til at indstille sig til den filosofiske Prøve til den ansøgte Tid,

saaledes at særlig Tilladelse hertil ikke er nødvendig, men at Ministeriet i

øvrigt forudsætter, at han allerede har eller i den aller nærmest' 1 Fremtid

vil træffe don fornødne Aftale med den Docent, af hvem han ønsker sig

examineret, om, hvad han vil opgive I il Examen. Hvad angaar hans An-

dragende om Tilladelse til at indstille sig til den statsvidenskabelige Examen

uden at have hørt Forelæsninger ved Universitetet, bemærkes, at Afgjørolsen

heraf henhører under det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, til hvilket

han derfor er henvist.

(Univ. Arkiv.)

Marts 5. Reglement for Portneren paa Borcks Kollegium, udfærdiget af Kon-

sistorium.

1. Portneren forpligter sig til: a) at holde Kollegiet, dets Gange

og Trapper, Sal og Læseværelse rene og ordentlige, at feje Gaard og Gade,

samt holde Lokumerne i ren og tilgængelig Stand; b) at holde Alum-

nernes Værelser rene og ordentlige, saaledes at disse daglig fejes og istand-

gjøres, hvorunder indbefattes, at Sengene redes og at Vindueskarme renses,

Reoler og andre Møbler omhyggelig aftørres; c) en Gang om Maaneden

at skure Gulvene, afvaske Vinduernes Træværk, polere Ruderne samt

grundig aftørre Reolerne, og 2 Gange om Aaret at foretage en Hoved-

rengjøring, hvorved alt Træværk bliver afsæbet og om Sommeren Seng-

klæderne udluftede; d) at holde Alumnernes Thetøj og øvrige Inventarium

i tilbørlig Stand, at rense Lamperne og hælde paa dem; e) at levere varmt

Vand om Morgenen Kl. 6—8 om Sommeren, 7—9 om Vinteren, om Aftenen

Kl. 6V2—8V2; f) at føre Tilsyn med Brændekjælderen og levere Ild til

Kakkelovnene 2 Gange om Dagen; g) at tænde og slukke Gassen om
Morgenen og Aftenen paa Gangene og paa Læsestuen, til de bestemte Tider

at aabne og lukke Kollegiets Gadedør, samt om Morgenen vække Beboerne,

hvis det ønskes; h) at føre Tilsyn med, at ingen uvedkommende Personer op-

holde sig paa Kollegiets Gange og Trapper eller i dets Gaard og Have.

2. Hvad der med Hensyn til Alumnernes Opvartning ikke er optaget i

ovenstaaende Reglement, som Støvlernes Pudsning, Brændsels Opbæring,

Klæders Bankning og Børstning, Byærinder 0. s. v. paahviler ikke Portneren

som Portner, men er indtil videre ordnet ved privat Overenskomst. I Syg-

domstilfælde paaregnes dog den nødvendige extraordinære Hjælp og Op-

vartning. Naar Kollegiets Karl er syg, maa Portneren fungere som Karl,

dog ikke mere end 2 Dage. 3. Portneren maa ikke paatage sig nogen

Bestilling, der kræver Ophold uden for Kollegiet uden Efori Samtykke.

4. Portneren er ansat halvaarsvis med Opsigelse paa begge Sider et

Fjerdingaar før de almindelige Skiftetider (1. Maj og 1. Nov.) 5. For-

uden fri Bolig nyder Portneren af Kollegiet: a) en halvaarlig Løn af 80 Kr.,

der i de senere Aar har været forøget med et halvaarligt Dyrtidstillæg af

24 Kr., som dog hvert Aar maa bevilges af Konsistorium og altsaa ikke er

en Ret for Portneren; b) Andel i hver af Aarets Terminer i Distributsen,
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16 Kr. hver Gang; c) for Opvartning af Alumnerne, af hvis Stipendium Marts 5.

dette Beløb indeholdes, maanedlig 32 Kr. ; d) i Brændselshjælp 6 Kr.

maanedlig i de 6 Sommermaaneder (Maj—Okt.) og 10 Kr. maanedlig i de

6 andre Maaneder (Nov.—April), hvilke maanedlig forudbetales af Eforus.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om, at Ministeriet, efter Ind- Marts 10.

stilling fra Bestyrelsen for den polytekniske Læreanstalt, har bifaldet, at de

Stipendieportioner (nu 10 å 300 Kr.), der aarlig bevilges af Kommunitetets

Midler til Understøttelse for polytekniske Examinander, der ikke ere Studenter,

fremtidig, efter forudgaaende Bekjendtgjørelse derom, bortgives af Bestyrelsen

lige i Begyndelsen af Finansaaret og udbetales med 25 Kr. maanedlig i

Løbet af Finansaaret.
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at den ved Frd. 30. Dec. 1839 § 1 Marts 13.

paabudte Indtegning af de juridiske studerende i en særlig dertil indrettet

Fakultetsprotokol for Fremtiden bortfalder.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved den kgl. Kesol. af Marts 14.

13. s. M. kommuniceres, hvorhos bifaldes, at den hidtil brugelige Indteg-

ning af de theologiske studerende i en dertil indrettet Fakultetsprotokol for

Fremtiden undlades.
(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved Assistent i 1ste Revisionsdepartement og Fuld- April 9.

mægtig ved Konsistorium A. V. Holck beskikkes til Bogholder for samtlige

de under Kjøbenhavns Universitets Kvæstur bestyrede offentlige Stiftelsers

Midler.
(Ministeriets Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved meddeles — i Anled- April 19.

ning af sammes Indstilling om, at der maa blive tillagt Universitetspedellerne

Erstatning for det Tab, som de have lidt i Sportelindtægt derved, at de to

almindelige Forberedelses Examina af lavere og hojere Grad i Følge Adg.

30. Avg. 1881 ere sammensmeltede til en enkelt Forberedelses Examen —
at Ministeriet paa Forslaget til Tillægsbevillingsloven for 1884—85 vil søge

at erhverve den fornødne Bevilling til Udbetaling af Erstatning til Pedellerne

for bortfaldne Sportler ved den nævnte Examen i 1883—84 til Beløb 180 Kr.

for hver, eller i alt 360 Kr. Erstatningen tænkes afholdt af de 4000 Kr.,

der, som et kalkulatorisk Bidrag, er bevilget til saadanne Udgifter ved den

nye Forberedelses Examen, som ikke hidtil have været at udrede af den

særlig Universitetet tillagte Afgift af 4 Kr. pr. Examinand, jfr. Finanslovens

§ 21 III. D, ved hvilken Konto den efter det anførte fornødne Forklaring

vil blive meddelt inden for Linien.
(Univ. Arkiv.)

Normer f. Univ. IL 72
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April 21. Bekj., indeholdende nærmere Bestemmelser til Gjennemførelse af

Adg. 25. Okt. 1883 om Indførelse af nye Skoloembcdsexaminor ved Kjøben-

havns Universitet.

Til Forstaaelse og Anvendelse samt Fuldstændiggørelse af enkelte

Bestemmelser i den under 25. Okt. f. A. udgaaedo kongelige Anordning om
Indførelse af nye Skoleembedsexaminer ved Kjøbenhavns Universitet vil

Ministeriet herved have fastsat følgende: 1) A. Ved den skriftlige Del af

Kxamen gives der 9 Specialkarakterer, nemlig 1 Karakter for hver af de 8

skriftlige Opgaver og praktiske Prøver samt en 9de Karakter for Behand-

lingen af Modersmaalet (Adg.'s Afsnit C. § 5). B. Ved den mundlige Del

af Examen gives der 8 Specialkarakterer, nemlig 4 Karakterer for hvert

Hovedfag, dog med Undtagelse af »Naturhistorie og Geografi«, hvori der

gives 5 Karakterer, og 2 Karakterer for hvert Bifag, undtagen for Kemi og

Astronomi, i hvilke der kun meddeles en enkelt Karakter for hvert Fag.

Karakteren ved den mundtlige Del af Examen fremkommer derved, at der

meddeles 1 Karakter for hver af vedkommende Hovedfags eller Bifags Under-

discipliner. De Hovedfag og Bifag, hvori der efter Anordningen kan af-

lægges Prøve, falde ved den mundtlige Del af Examen i følgende Under-

discipliner, nemlig: 1. Dansk. a) som Hovedfag: l

) Dansk Sprog-

historie (hvorunder det opgivne Pensum af ældre Dansk og Forholdet til

Oldsproget og Svensk), 2
) Dansk Literaturhistorie (derunder den særlig

læste Forfatter og svensk Literaturhistorie), 3
) Oldsproget (Examination i

det opgivne Pensum og i en ikke læst Prosaforfatter) ,

4
) Gammel

islandsk-norsk Literaturhistorie og Kulturhistorie, b) som Bifag: x
) Dansk

Sprog og Literatur efter 1500 (derunder ogsaa Svensk), 2
) Ældre Dansk

og Oldsproget. 2. Latin, a) som Hovedfag: *) Exegese og Kritik

(nærmest knyttet til et læst Forfattersted), 2
) Almindelig sproglig Kund-

skab og Færdighed (nærmest knyttet til et ikke læst Forfattersted, derunder

Sproghistorie og Grammatik), 3
) Antikviteter (derunder Oldtidshistorie,

Oldtidsgeografi, Mythologi, Epigrafik o. a. 1.),
4
) Literaturhistorie (tillige

med Kunsthistorie). b) som Bifag: l

) Sproglig Kundskab, 2
) Real

Kundskab. 3. Græsk ganske som i Latin. 4. Fransk, a) som

Hovedfag: x
) Ældre Fransk (Sproghistorie, Oldfransk og Fransk fra det

16de Aarhundrede) ,
2
) Læste og særlig studerede Forfattere fra Tiden

efter 17de Aarhundredes Begyndelse, 3
) En ikke læst Forfatter og Sprog-

færdighed, 4
) Literaturhistorie. b) som Bifag: l

) Det opgivne Pensum

fra det 16de Aarhundrede samt læste eller ulæste Forfattere fra Tiden efter

det 17de Aarhundredes Begyndelse, 2
) Literaturhistorie og en særlig læst

Forfatter fra 19de Aarhundrede samt Sprogfærdighed. 5. Tysk. a) som

Hovedfag: l

) Ældre Tysk (Sproghistorie, Gothisk, Althochdeutsch og

Mittelhochdeutsch) samt Dialekter, 2
) Læste og særlig studerede Forfattere

fra Tiden efter Luther (inkl.),
3
) En ikke læst Forfatter og Sprogfærdighed,

4
) Literaturhistorie. b) som Bifag: !

) Det opgivne Pensum fra Tiden

efter Luther (inkl.), dertil Plattysk, 2
) Literaturhistorie og en ikke læst

Forfatter samt Sprogfærdighed. 6. Engelsk, a) som Hovedfag: l

) Ældre

Engelsk (Sproghistorie, Oldengelsk, Engelsk fra 1150—1550) samt Dialekter,

2
) Læste og særlig studerede Forfattere fra Tiden efter Shakespeare (inkl.),
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3
) En ikke læst Forfatter og Sprogfærdighed, 4

) Literaturhistorie. b) som April 21.

Bifag: *) Det opgivne Pensum fra Tiden efter Shakespeare (inkl.),
2
)

Literaturhistorie og en ikke læst Forfatter samt Sprogfærdighed. 7. Historie,

a) som Hovedfag: *) Almindelig Historie, 2
) Enten Nordens Historie

eller den Del af Historien, hvori Kandidaten ellers skal godtgjøre mere ind-

gaaende Kundskab (Oldtidens eller et af de store moderne Landes Historie)

3
)

Den særlig studerede Periode, 4
) Historiens Indlednings- og Hjælpe-

videnskaber samt almindelig Literatur- og Kulturhistorie, b) som Bifag:

1

)
Almindelig Historie (derunder almindelig Literaturhistorie og Kultur-

historie), 2
) Enten Nordens Historie eller den Del af Historien, hvori

Kandidaten ellers skal godtgjore mere indgaaende Kundskab (Oldtidens eller

et af de store moderne Landes Historie). 8. Mathematik. a) som

Hovedfag: l
) Arithmetik, Algebra og ren Analyse, indeholdende højere

Algebra og Funktionslære, Differentiation og Integration med uendelig smaa

og med endelige Differenser, 2
) Geometri, nemlig foruden Plangeometri,

Sterometri og Trigonometri, analytisk Geometri, saa vel med Parallelko-

ordinater og polære Koordinater som med de to Trekantkoordinatsystemer og

ren Geometri, indeholdende Læren om projektive Egenskaber og om grafisk

Fremstilling af Former i Kummet ved Projektion, 3
) Rationel Mekanik,

4
)

Et kort Omrids af Mathematikens Historie (i Forbindelse med Euklids

Elementer og Descartes' Geometri) samt Kjendskab til elementære Lærebøger.

Det specielt læste Afsnit bedømmes med ved den af de 4 nævnte Grupper,

hvorunder det hører. b) som Bifag: *) Arithmetik, Algebra og ren

Analyse, indeholdende Hovedsætninger af den højere Algebra og Funktions-

lære, Differential- og Integralregning, 2
) Plangeometri, Stereometri og

Trigonometri, analytisk og deskriptiv Geometri, samt rationel Mekanik.

Kjendskab til de elementære Lærebøger bedømmes under de Discipliner,

hvortil de høre. 9. Fysik, a) som Hovedfag: J
) Mekanisk Fysik,

2
)

Optik, 3
) Varmelære, 4

) Magnetisme og Elektricitet. Fysikens

Historie og det specielt studerede bedømmes under de Discipliner, hvortil

de naturlig høre. b) som Bifag: x
) Mekanisk Fysik og Optik, 2

) Varme-

lære, Magnetisme og Elektricitet. 10. Kemi og 11. Astronomi have

hver kun 1 Karakter. 12. Naturhistorie og Geografi. 1
) Zoologi,

2
) Botanik, 3

) Mineralogi, 4
) Geografi, 5

) Det specielt læste Afsnit.

2) Karakterens Værdi beregnes saaledes: Ved Sammenlægning af Censorernes

Specialkarakterer i hvert Fag benyttes følgende Skala: ug = 6, mg = 5,

g = 4, tg ===== 3, mdl = 2, slet = 1. De endelige Karakterer i hvert

Fag faa følgende Værdier; Laudabilis præ ceteris (ug) = 8, Laudabilis

(mg) == 7, Haud illaudabilis (g) === 5, Non contemnendus (tg) = 1, Vix

non contemnendus (mdl) == -j- 7, Nul (slet) = -f- 23. Ingen kan bestaa,

naar han har et Nul (slet) i en af de skriftlige og et Nul (slet) i en af de

mundtlige Discipliner i Forening inden for samme Fag, elier med mindre han

ved de 8 Karakterer for Fagene i den skriftlige Prøve (uden Hensyn til

Karakteren for Behandlingen af Modersmaalet) opnaar en Gjennemsnitsværdi

af mindst 3 1
2 eller ved Karaktererne for den mundtlige Prøve faar samme

Gjennemsnitsværdi. Hovedkarakteren bestemmes ved den halve Sum af

Gjennemsnittene for samtlige 9 Karakterer ved den skriftlige Prøve og for

72*
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April 21. do 8 Karakterer ved don mundtlige Prøve, saaledes at mindst 7Vs giver

Laudabilis et quidem egregie, 6 Laudabilis, 3Vi Haud illaudabilis. Ingen

kan opnaa Karakteren »Admissus« ved de i Anordningens Afsnit A. § 7

omhandlede Tillægsexaminer, med mindre han vod den skriftlige Prøve opnaar

en Gjennemsnitsværdi af mindst 31
/« eller ved Karakteren for den mundt-

lige Prøve faar mindst samme Gjennemsnitsværdi. 3) Censorerne ved Skole-

embedsexaminerne beskikkes efter Indstilling fra vedkommende Fakultet af

Ministeriet for hver Examenstermin i de Fag, i hvilke der skal afholdes

Prøve. 4) Der tillægges hver af Censorerne som Godtgjørelse for derefl

Deltagelse i den enkelte Examen en Betaling af 5 Kr. for hver Special-

karakter, som skal gives ved Examen, Karakteren for Behandlingen af

Modersmaalet dog heri ikke indbefattet, uden Hensyn til, om Kandidaten

fører Examen til Ende eller ikke. Denne Godtgjørelse gjælder saa vel ved

de enkelte Skoleembedsexaminer som ved de i Anordningens Afsnit A. § 7

omtalte Tillægsexaminer. 5) Det paahviler Dekanus i vedkommende Fakultet,

efter at have modtaget Anmeldelserne til Examen, at besørge Afholdelsen

af de her omhandlede Fxaminer, for saa vidt de høre under Fakultetet. 6) Ved

Indtegningen til Skoleembedsexaminerne og Tillægsexaminerne efter Anord-

ningens Afsnit A. § 7 erlægges en Kjendelse af 20 Kr., hvoraf 1G Kr. til-

falde Universitetet og 4 Kr. Universitetets Pedeller til lige Deling. End

videre erlægges der for den praktiske Prøve i Kemi en Kjendelse af 6 Kr.,

der tilfalde Laboratoriet til Bestridelse af Udgiften ved Inspektion m. m.

7) Med Hensyn til den i Anordningens Afsnit D. § 3 ommeldte praktiske

Vejledning i Lærergjerningen bestemmer Ministeriet hver Gang Fordelingen

af de anmeldte Kandidater til de enkelte Skoler, saaledes at der ikke sam-

tidig eller i samme Skoleaar tildeles Skoler, der have den sproglig-historiske

Retning alene, flere end 1 Kandidat, og Skoler med saa vel den sproglig-

historiske som den mathematisk-naturvidenskabelige Retning flere end 2

Kandidater af forskjellige Undervisningsfag, Tiden for Kandidaternes Mod-

tagelse begrænses saaledes, at det praktiske Kursus skal begyndes og til-

endebringes mellem 1. Sept. og 1. Marts. 8) Begjæringer om at stedes til

Deltagelse i det nys nævnte praktiske Kursus indsendes til Ministeriet senest

1 Maaned inden Kandidaten ønsker at paabegynde det praktiske Kursus.

9) Der skal gives Kandidaten Adgang til at overvære Undervisningen i sine

Fag i alle Skolens Klasser. Til hans egen Undervisning og Prøve kan, med

Undtagelse af 4de og 6te Klasse, benyttes hvilken som helst af Skolens andre

Klasser, dog at der skal vælges mindst to forskjellige Klasser og til hans

Hovedfag saa vidt muligt 5te Klasse. 10) Medens Maximum for Kandidatens

Timeantal for hans egen Undervisning i Anordningen er fastsat til »i alt 4

Uger i hvert Fag, dog aldrig mere end 6 Timer om Ugen«, maa der, for

at han ikke skal komme i de vigtigere Fag (saasom Latin, Mathematik osv.)

til at overtage hele Disciplenes Vejledning, sørges for, at Timeantallet for

hvert af de 3 eller 4 Fag, hvori han er prøvet ved den theoretiske Examen,

ikke overskrider 4 Timer om Ugen. I de Fag, som efter Skolens Lektions-

plan kun have 2 eller 3 ugentlige Timer, kan han nøjes med dette Time-

antal i de 4 Uger. Følgen heraf vil altsaa være, at Kandidatens egen

Undervisningstid kan komme til at strække sig over mere end 4 Uger i alle
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Fagene , og at altsaa det ene maa afsluttes efter det andet. I øvrigt be- April 21.

stemmes den nærmere Ordning af hvert enkelt praktisk Kursus af Rektor

og vedkommende Faglærere efter Samraad med Kandidaten. 11) Til den

Kj endelse, der i Henhold til Anordningens Afsnit D. § 4 afgives om Kandi-

datens praktiske Lærerdygtighed, er der af Ministeriet udfærdiget en Formular

hvoraf trykte Exemplarer erholdes udleverede i eller tilsendte fra Mini-

steriet*). Kjendelsen forsynes med samtlige Censorers Underskrifter, saa-

ledes at, naar der ved Skolen findes flere Faglærere i et Fag, disse alle

medtages, og naar Rektor selv er Faglærer, en Overlærer eller anden ældre

Lærer træder i hans Sted. Det tilføjes under Underskrifterne, i hvilken

Egenskab enhver af Underskriverne er optraadt, og for Faglæreren angives

Fag og Klasse, hvori han læser. Kjendelsen udfærdiges gratis.

(Univ. Arkiv, Aftryk.)

Bekj. (Resol. 18. Juni) om en Forandring i de ved kgl. Resol. Juni 19.

6. Juni 1851 (Bekj. 10. s. M.) fastsatte Bestemmelser om den statsviden-

skabelige Examen ved Kjøbenhavns Universitet, samt om en Forandring med

Hensyn til Hovedkarakterernes Beregning, saa vel ved denne Examen som

ved den fuldstændige juridiske Embedsexamen.

Kongen har bifaldet: Ved den statsvidenskabelige Examen ved Kjøben-

havns Universitet skal der, foruden de tvende hidtilværende ved kgl. Resol.

6. Juni 1851 (Bekj. 10. s. M.) Post 1 fastsatte skriftlige Udarbejdelser i

de okonomiske Fag, kræves en tredje, hvis Karakter bliver at tage særlig i

Betragtning ved Bestemmelsen af Karakteren for Prøven i Fædrelandets

Statistik. Til denne Udarbejdelse indrømmes en Tid af 4 til 6 Timer efter

nærmere Bestemmelse i hvert Tilfælde af Examinatorer og Censorer i de

økonomiske Discipliner. Det er Kandidaterne tilladt ved samme at benytte

det af statistisk Bureau udgivne »Danmarks Statistik i Sammendrag« ; videre

gaaende Hjælpemidler kunne, efter vedkommende Examinatorers og Censorers

Skjøn i hvert enkelt Tilfælde, stilles til Kandidaternes Raadighed. I For-

bindelse hermed vil Ministeriet have fastsat efternævnte Bestemmelser med
Hensyn til Hovedkarakterernes Beregning saa vel ved den statsvidenskabelige

*) Formularen lyder saaledes:

Vidnesbyrd for praktisk Lærerdygtighed.

Candidatus magisterii

har i Henhold til Anordningen af 25. Oktober 1883 D. § aflagt Prove paa

Færdighed i Undervisning i

og

ved Skole

og derved vist sig i Besiddelse af den nodvendige Lærerdygtighed for at opnaa

Ansættelse ved Statens Skoler.

den 18 .
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Juni 19. som ved den fuldstændige juridiske Embedsexamen: a) Ved Hovedkarakterens

Beregning ?ed den statsvidenskabclige Examen bliver det at iagttage, at Nul

i et Hovedfag medfarer, at Kandidaten anses for umoden, medens, som hid7

til, Nul i et Bifag udelukker fra Hovedkarakteren »Laudabilis«, Nul i lo

Bifag fra Hovedkarakteren »Haud illaudabilis« og Nul i tre Bifag medfarer,

at Kandidaten anses for umoden, b) \
r

ed Hovedkarakterens Beregning ved

den fuldstændige juridiske Embedsexamen bliver det at iagttage, at Nul i et

Hovedfag, som hidtil, medfarer, at Kandidaten anses for umoden, saml al

Nul i Bifaget (dansk Ketsbistonc) udelukker fra Hovedkarakteren .Lauda-

bilis«. Samtlige ovenstaaende Kegler træde i Kraft ved de Examina, som

afholdes i Vinteren 1884—85.
(Univ. Arkiv, Aftryk.)

Juli 4. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Timerne

for de filosofiske Forelæsninger henlægges til Mandag og Onsdag Kl. 12—

1

samt Fredag og Lørdag KL 3—4.
(Univ. Arkiv.)

Juli 9. Regler for Karakterbestemmelsen ved den fuldstændige juridiske

Embedsexamen, fastsatte i Overensstemmelse med Adg. 30. Juni 1871 § 3

samt Bekj. 19. Juni 1884.

§ 1. De forskjellige Discipliner, hvori der examineres ved den fuld-

stændige juridiske Examen, inddeles i tvende Klasser, saaledes at Special-

karaktererne i de Discipliner, der henhøre til første Klasse, faa dobbelt Vægt

mod Karakteren i den til anden Klasse hørende Disciplin. § 2. Til første

Klasse høre følgende 7 Discipliner: Almindelig Retslære, Romerret, den

danske Civilrets første Afdeling, den danske Civilrets anden Afdeling, den

danske Kriminalret, den danske Proces og den danske Statsret. Til anden

Klasse hører kun en Disciplin, nemlig den danske Retshistorie. § 3.

Specialkaraktererne ere følgende, og der tillægges dem efterstaaende Tal-

værdier: Laudabilis præ ceteris i første Klasse 16, i anden Klasse 8,

Laudabilis i første Klasse 14, i anden Klasse 7, Haud illaudabilis i første

Klasse 10, i anden Klasse 5, Non contemnendus i første Klasse 2, i anden

Klasse 1. § 4. Den, der erholder Nul i nogen til første Klasse hørende

Disciplin, anses ubetinget og uden Hensyn til, hvilke Specialkarakterer han

i øvrigt har faaet, for umoden. Nul i den til anden Klasse hørende Disciplin

medfører ikke ubetinget Rejektion; men der tillægges det en Virkning af

-^-7. § 5. Hovedkaraktererne ere: Laudabilis et quidem egregie, hvortil

udfordres Specialkarakterer, som tilsammen udgjore en Talværdi af 114;

Laudabilis, hvortil udfordres Specialkarakterer, som tilsammen udgjore en

Talværdi af 93; dog udelukker Nul i den til anden Klasse hørende Disciplin

fra Hovedkarakteren Laudabilis; Haud illaudabilis, hvortil udfordres Special-

karakterer, som tilsammen udgjore en Talværdi af 63; Non contemnendus,

hvortil udfordres Specialkarakterer, som tilsammen udgjøre en Talværdi af

27. Den,
4
der ikke opnaar mindst 27 Points, saa vel som den, der i nogen

til første Klasse hørende Disciplin erholder Nul, anses for umoden.

(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)
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Underv. Min. Skr. til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet — Sept. 19.

i Anledning af en Forespørgsel fra N. N., om ban, der bar underkastet sig

juridisk Examen for ustuderende i Febr. og Maj Maanod s. A., første Gang

med Karakteren »Ej ubekvem«, medens ban ikke bestod ved den anden

Examen, fremdeles skal betragtes som Examinatus juris med Karakteren

»»Ej ubekvem« — livorved det paalægges Fakultetet at tilkjendegive Fore-

spørgeren, at den af ham ved den første Examen erhvervede Karakter »Ej

ubekvem« ikke mister sin Gyldighed derved, at han paa ny indstiller sig til

Examen uden at bestaa.
(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

Kons. Skr. til Dr. phil. Liitken, 1ste Inspektor ved Universitetets Okt. 13.

zoologiske Museum, hvorved udtales — i Anledning af, at Dr. Liitken i en

Henvendelse til Konsistorium havde udtrykt den Anskuelse, at Inspektorerne

høre til Universitetets faste Lærerpersonale og som saadanne have Adgang

til og Stemme i den akademiske Lærerforsamling — at Inspektorerne i Følge

Kundgj. 18. Sept. 1850 § 2 ikke have Adgang til den akademiske Lærer-

forsamling og at en saadan Adgang heller ikke kan støttes paa den dem i den

nævnte Egenskab ved Lønningsloven af 25. Marts 1871 § 7 paalagte For-

pligtelse til uden særligt Vederlag at holde offentlige Forelæsninger over

deres specielle Afdeling af Naturhistorien. (Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Eforus for Professorernes Enkekasse om , at Inspek- Okt. 13.

torerne ved Universitetets zoologiske Museum ikke som saadanne ere be-

rettigede til at indtræde som Interessenter i Professorernes Enkekasse.

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol., hvorved det tillades Adjunkt N. Andersen at under- Okt. 29.

kaste sig en Tillægsexamen , saaledes at han derved stilles lige med dem,

der underkaste sig Skoleembedsexamen efter Adg. 25. Okt. 1883.

I Anledning af et Andragende fra Adjunkt ved Ronne højere Realskole N. Ander-

sen, der hverken havde underkastet sig Examen artium eller en Magisterkonferens, om at

maatte underkaste sig en Tillægsexamen, der kunde stille ham lige med dem, der under-

kaste sig en af de ved Adg. 25. Okt. 1883 indførte Skoleembedsexamina, udtalte det

mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, at et saadant Tilfælde ikke var forudsat i

Anordningens Afsnit A § 7, hvori nærmere angives, hvilke Kandidater der kunne erholde

den omspurgte Rettighed, og at det var betænkeligt allerede paa et saa tidligt Stadium

at udvide Betingelserne for at opnaa denne Ret ud over de i Anordningen givne Be-

stemmelser, da man let derved kunde bringes ind paa et Skraaplan af Indrømmelser.

Af Hensyn til, at Andrageren havde aflagt forskjellige Prøver paa Dygtighed i tvende af

Fagene (Mathematik og Fysik) ved Skoleembedsexaminerne, anbefalede det imidlertid i

dette særegne Tilfælde Andragendet. Efter at ogsaa det filosofiske Fakultet havde udtalt

sig om Sagen •), gjorde Konsistorium Indstilling til Ministeriet i Overensstemmelse med
disse Erklæringer, med Forslag om Indretningen af en Tillægsprøve for Andrageren.

Efter Ministeriets Forestilling bifaldtes det derefter,

*) Fakultetet oplyste, at de af dets Medlemmer, der i sin Tid vare med i det

Udvalg, som udarbejdede Forslaget til Anordningen, havde udtalt, at det var

Meningen, at der ved Udtrykket i Adg. Afsnit A § 7 »polytekniske Kandidater«

skulde forstaas polytekniske Kandidater i al Almindelighed, ikke særlig saa-

danne, der tillige ere akademiske Borgere.
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Okt 29. at det tillades Adjunkt Andersen at underkaste sig en Tillægsexamen , be-

Btaaende dels i <
in Provo i Mathematik (Mathematikens Bistorie samt et af

de Afsnit, hvori han ikke tidligere er prøvet, Baasom projektiv Geometri og

deskriptiv Geometri), dels i Astronomi (i et Omfang, der svarer til Gyldens

FramstftUning af Astronomien), saaledes at lian derved stilles lige med dem,

der underkaste sig de ved Adg. 25. Okt. 1883 indførte Skoleembcds-

eiamina.
(Ministeriets Arkiv.)

Nov. 7. Kundgj. fra Konsistorium om, at det i sit Mode den 5. d. M. har

vedtaget: at de 4 regelmæssige Lærerforsamlinger holdes i Okt., Dec, Marts

og Maj Maaneder, samt at Forslag, der ønskes forhandlede paa disse

Moder, indsendes til Rektor inden den 20. i den forudgaaende Maaned.

(Univ. Arkiv.)

Nov. 28. Kons. Skr. til Kvæstor, hvorved meddeles, at Trykningsudgifterne

for Universitetets Aarboger, Universitetsprogrammerne samt Professorernes

Fritryk (paa Grund af Arbejdslønnens Stigning) ere forhøjede med 15%,

hvorimod Frisen for alle øvrige Arbejder er uforandret.
(Univ. Arkiv.)

Dec. 1. Underv. Min. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet, hvorved bi-

faldes, at Landbrugskandidat og Dyrlæge N. N., der nu studerer til læge-

videnskabelig Embedsexamen, fritages for at underkaste sig den lægeviden-

skabelige Forberedelses Examen, saaledes at hans Embedsexamen vil være at

beregne af 14 i Stedet for af 16 Specialkarakterer, og i øvrigt med Hensyn

til Hovedkarakterens Udregning under Iagttagelse af de gj ældende Regler. *)

(Lægev. Fak. Arkiv.)

Dec. 6. Kons. Skr. til Fakulteterne, foranlediget ved en Forespørgsel fra det

filosofiske Fakultet, hvori udtales, at det maa anses som en ved kgl. Reso-

lution fastslaaet Ordning, i hvilken følgelig hverken Fakultetet eller Kon-

sistorium kunnne vedtage nogen Forandring, at kun normerede Professorer

kunne vælges til Dekaner.
(Univ. Arkiv.)

Dec. 18. Kons. Skr. til Eforus for Elers Kollegium, hvorved det tillades

Alumnus paa Kollegiet, stud. med. & chir. N. N., i Dec. s. A. og Januar

1885 at bo paa Kjøbenhavns Amts Sygehus som Kandidat.

(Univ. Arkiv.)

*) N. N. havde andraget om at faa sine Karakterer ved de af ham absolverede

Kxamina ved den kgl. Veterinær- og Landbohojskole i Kemi, Fysik, Zoologi og

Botanik overførte til den lægevidenskabelige Examen. Fakultetet var imidlertid

enigt med Kommissionen for den lægevidenskabelige Forberedelses Examen i,

at man ikke turde tilraade en saadan Ordning, men anbefalede i Betragtning

af Ansøgerens gode Examenskarakterer, navnlig i de paagjældende Fag, samt

hans Alder og øvrige personlige Forhold, den Ordning, som Ministeriet ved sin

oven nævnte Skrivelse bifaldt.
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Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at den for Dec. 27.

den praktiske Prøve i Kemi ved Magisterkonferensen i Fysik indrommede

Tid af 12 Timer nedsættes til 8 Timer.
(Univ. Arkiv.)

1885.

Kons. Skr. til Universitetsbogtrykker, Kancelliraad Schultz, hvorved jan. 15.

bifaldes, at Prisen for Lektionskatalogens Trykning forhojes til 40 Kr. pr.

1200 Explr. og 2 Kr. for hver 100 Explr. mere (paa Grund af, at Katalogen

Aar for Aar er blevet større), samt at Prisen for Papiret dertil forhøjes til

2 Kr. pr. 1000 Explr.
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved fastsættes , at Fiske- Jan. 30.

klassen fra 1. April s. A. henlægges under Universitetets zoologiske Museums

forste Afdeling , saaledes at denne kommer til at omfatte samtlige

Hvirveldyr.
(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium — i Anledning af et An- Jan. 31.

dragende fra 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, Dr. phil.

Liitken, om at anerkjendes som stemmeberettiget Medlem af den akademiske

Lærerforsamling — hvori meddeles, at Ministeriet er enigt med Konsisto-

rium i, at Inspektorerne ved Museet ikke kunne henregnes til de fast ansatte

Universitetslærere, der i Følge Kundgj. 18. Sept. 1850 have Adgang til den

akademiske Lærerforsamling.
(Univ. Arkiv.)

Forretningsorden for den akademiske Lærerforsamling, vedtaget af Marts 19.

Lærerforsamlingen.

§ 1. Den akademiske Lærerforsamling, der bestaar af de i Kundgj.

18 Septbr. 1850 angivne Universitetslærere, holder sine 4 regelmæssige aar-

lige Møder paa en af Rektor nærmere berammet Torsdag i Maanederne Ok-

tober, December, Marts og Maj. Extraordinære Møder sammenkaldes af

Rektor, naar enten Universitetets Overbestyrelse eller Konsistorium eller 12

af Lærerforsamlingens Medlemmer forlange det, eller naar Rektor selv finder

det nødvendigt. Det paahviler Lærerforsamlingens Medlemmer, som ikke

have lovligt Forfald, at give personligt Møde paa Lærerforsamlingen. For-

fald maa forinden Mødet anmeldes til Rektor. En Beslutning kan kun

fattes, naar i det mindste Halvdelen af Medlemmerne er tilstede. Naar det

fornødne Antal Medlemmer ikke er tilstede, foretages Sagerne paa ny i et

med 8 Dages Varsel indkaldt Møde. § 2. Den akademiske Lærerforsam-

ling udøver dels Valgret efter de derom gjældende Regler, dels raadslaar den

om Sager, der ere af almindelig Interesse for Universitetet, enten umiddel-

bart med Hensyn til den videnskabelige Virksomhed, eller med Hensyn til

Universitetets, dets Læreres og de studerendes Stilling og Forhold i andre

Henseender, og som enten af Overbestyrelsen eller Konsistorium forelægges,

eller af Forsamlingen selv tages under Overvejelse. Dens Erklæringer og An-
dragender om slige Sager betragtes som det endelige Udtryk for Universi-

Normer f. Univ. II. 73
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Marts 19. fcetets Mening og Ønsker. § 3. De Valg, Lærerforsamlingen har at fore-

tage, foregaa skriftlig; dog kunne Udvalgsmedlemmer vælges ved Haands-

oprækning, med mindre 5 Medlemmer forlange Bkriftlig Afstemning. Ingen

er valgt, som ikke har over Halvdelen af de afgivne Stemmer. Opnaas ikke

tilstrækkelig Stemmeflerhed ved første Afstemning, foretages paa ny et frit

Valg. Behøves en tredje Afstemning, indskrænkes Stemmegivningen til dem,

som have opnaaet flest Stemmer, i et Antal, der er dobbelt saa stort som

Antallet af de endnu ikke afgjorte Valg. Have flere lige mange Stemmer,

regnes Rektors Stemme dobbelt. § 4. Ethvert Medlem af Lærerforsam-

lingen, som ønsker Sager, vedrørende Universitetet, forhandlede i Forsam-

lingen, maa indsende en skriftlig Begjæring derom i bestemt Affattelse til

Rektor inden den 20de i den forud for Mødet gaaende Maaned. § 5. For-

slag om ved Lærerforsamlingens Udtalelse, Erklæring eller Andragende til

Overbestyrelsen at fremkalde Forandringer i Universitetets Organisation, Virk-

somhed eller ydre Optræden kunne kun gjøres til Gjenstand for en foreløbig

Behandling i Lærerforsamlingen, saa længe Sagen ikke har været behandlet

af Konsistorium. § 6. Lærerforsamlingen kan nedsætte Udvalg til ind-

gaaende Drøftelse af de forhandlede Spørgsmaal. Udvalget kan gjennem

Konsistorium forlange Oplysninger indhentede fra Universitetets Fakulteter,

Professorer, Embedsmænd og Betjente. Udvalget vælger en Formand og efter

endt Forhandling en Ordfører, som affatter en Betænkning, der, efter at være

vedtaget af Udvalget, tilstilles Rektor. § 7. Dagsordenen for hvert Møde
fastsættes af Konsistorium efter Rektors Forslag, og tilstilles Lærerforsam-

lingens Medlemmer mindst 8 Dage før Mødet. Dog kan Lærerforsamlingen

bestemme, at andre Sager blive at optage paa Dagsordenen. § 8. Sager

af større Omfang og Betydning maa foreligge trykte for Medlemmerne 14

Dage før Mødet. Ændringsforslag dertil maa være indsendte til Rektor

mindst 4 Dage før Mødet. Andre Sager paa Dagsordenen skulle ligge til

Eftersyn for Medlemmerne i 2 Dage før Mødet, 3 Timer daglig. § 9. Uni-

versitetets Rektor leder Forhandlingerne; dog kan han, naar særegne Grunde

tale derfor, foreslaa en anden af de tilstedeværende Lærere til Dirigent.

§ 10. Over Lærerforsamlingens Beslutninger føres af den i Konsistorium

fungerende Sekretær en Protokol, som altid skal være tilstede i Møderne.

§ 11. Forhandlingerne om en Sag kunne paa ethvert Trin standses eller

afsluttes ved Forsamlingens Beslutning, naar derom stilles Forslag af Diri-

genten eller 5 Medlemmer. Standsning bør ordentligvis finde Sted, naar

Gangen i Forhandlingerne har vakt Stemning for ikke forud anmeldte Æn-
dringer af gjennemgribende Betydning. § 12. Afstemningerne ske i Rege-

len ved Haandsoprækning for og imod. Er der afgivet lige mange Stemmer
for og imod, gjor Rektors Stemme Udslaget. § 13. Om Lærerforsam-

lingens Beslutninger gjør Rektor eller den, der i hans Sted maatte have

ledet Forhandlingerne, i Forbindelse med Protokolføreren Indberetning til

Konsistorium, der foranstalter fornøden Meddelelse til eller Forelæggelse for

Overbestyrelsen. (Univ. Arkiv.)

Marts 24. Instrux for Portneren ved Regensen, udfærdiget af Bestyrelseskomi-

teen for Kommunitetets Stipendievæsen.



579 1885.

§ 1. Det er den paa Regensen ansatte Portners Pligt, foruden at Marts 24.

have Opsyn med Porten, at føre det umiddelbare Tilsyn med Bygningerne,

saa vel hvad det ydre som det indre angaar, samt at udfore de Forretninger,

som paalægges ham af hans Foresatte. Hans nærmeste Foresatte ere Provsten

paa Regensen — eller i dennes Forfald Viceinspektor — og Universitetets

Kvæstor. § 2. Han skal have den nøjeste Opsigt med alle de ind- og

udgaaende paa Regensen, som ikke hore til Stiftelsens Beboere, og se til, at

Gaarden og Gangene holdes fri for uvedkommende, særlig Handlende og Tig-

gere. Ligeledes maa han være opmærksom paa, at ingen uvedkommende

udbærer noget fra Regensen uden at kunne gjore sikkert Rede for, hvad

han har at bære. Skulde uvedkommende tage Ophold paa Regensen, har

han uden Opsættelse og under strængt Ansvar at melde saadant for Provsten.

§ 3. Naar i Tilfælde af Oplob ved eller i Nærheden af Regensen Omstæn-

dighederne gjore det fornodent, og Provsten og Viceinspektor ikke ere til-

stede, saa at deres Bestemmelse kan indhentes, lukker han Porten i Laas,

og det paaligger ham da ikke at indlade andre end Regensens Beboere,

hvilke da ved ham lukkes ind enten gjennem Porten eller gjennem Prov-

stens Gadedør. § 4. Han forer Tilsyn med Nattevagten og paascr, at

denne aabner og lukker Regensporten til de fastsatte Tider. Nattevagten

har Lov til under Vagttiden, naar hans Nærværelse ikke kræves andetsteds,

at opholde sig i det forreste Værelse i Portnerens Lejlighed. § 5. Saa

snart han bemærker nogen Brøstfældighed paa noget Sted af Regensens Byg-

ninger, i Gaarden eller paa Alumnernes Værelser, eller noget som helst, der

trænger til Istandsættelse — hvorpaa han har at være opmærksom — an-

melder han det for den kongelige Bygningsinspektor, som har Opsynet med

Regensens Bygninger, eller i Tilfælde af dennes Fraværelse eller Forfald for

Provsten, ligesom han ogsaa anmelder vigtigere Ting, Bygningen angaaende,

tillige for Provsten. § 6. Samtlige, Stiftelsen tilhørende, Bygningsmate-

rialier, Inventariegjenstande m. v. har han under sit Opsyn og Bevaring,

Brandredskaberne særlig derunder indbefattede. Han har nøje at paase , at

disse altid ere i god Stand, saa at de, naar de i paakommende Tilfælde

skulle bruges, ikke findes at have nogen som helst Mangel. Skulde nogen

Forsømmelse i denne Henseende finde Sted, vil det derved paadragne Ansvar

komme til at hvile paa ham, saaledes at navnlig ogsaa de derved mulig fal-

dende Mulkter skulle udredes af ham eller tilbageholdes i hans Lon, med
mindre han kan godtgjøre, at Forsømmelsen ikke hidrorer fra ham. § 7.

Ved Indflytning paa Regensen, ligesom ved Omflytning fra et Kammer til et

andet, modtage Alumnerne af Portneren det til deres Bolig hørende med
Værelsets Nummer forsynede Inventarium (2 Skabe — hvoraf de fleste dog

nu ere faste — Bord, Ildtøj, Jærnbrændekasse, Ildkasse og Nøgler), hvilket

Inventarium ved Fraflytning afleveres i forsvarlig Stand til ham. Disse

Inventariesager maa ikke flyttes fra en Lejlighed til en anden, men de skulle

forblive i den Lejlighed, med hvis Nummer de ere forsynede. Blive de allige-

vel flyttede, paaligger det Portneren at bringe dem tilbage til rette Sted

og, saafremt Alumnerne mod Formodning skulde modsætte sig saadant, at

anmelde det for Provsten. Naar noget savnes eller er beskadiget, har han

strax at gjore vedkommende Alumnus opmærksom derpaa, og dersom det
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Marts 24. manglende ikke uden Ophold anskaffes, eller det beskadigede ikke istand-

sættes, at anmelde det for Provsten. Naar navnlig Vinduesruder i Alum-

nernes Værelser ere ituslagne , og dette ikke er sket ved dem , der besorge

Rengjøringen, eller Dørnøgler til Alumnernes Værelser ere bortkomne, an-

moder Portneren vedkommende Alumnus om at anskaffe nye, hvilket maa
ske ved de til Regensen antagne Haandværksfolk. Forsømmes dette, be-

sørger Portneren uden Opsættelse de manglende Ruder og Nøgler paa ved-

kommende Alumnes Regning, ligesom han herom har at gjøre den fornødne

Anmeldelse. Naar et Kammer staar ledigt — være sig, at Beboerne ere

bortflyttede derfra eller paa en Tid fraværende — passer han paa de der

værende Møbler og har dem under sin Bevaring og sit Ansvar. Til yder-

ligere Sikkerhed paaligger det ham tillige at lukke Værelserne med den an-

bragte Smæklaas. Portneren udleverer ved Begyndelsen af Vinteren Nøg-

lerne til Brændelofterne til Karlene og modtager dem igjen af dem ved Vin-

terens Slutning. § 8. Portneren er forpligtet til hele Aaret igjennem

Morgen og Aften, hver Gang fra Kl. 5V2 til 8V2, at levere hver Alumnus

en Potte kogende Vand til The, saa vel som Gløder til Fyrfad. -Ønsker

nogen Alumnus at benytte egen Maskine, da er Portneren pligtig at levere

Vand og Gløder til denne uden Godtgjørelse, dog at Maskinen benyttes af

begge Alumner, der bo sammen. Dersom nogen Alumnus ønsker at benytte

en Portneren tilhørende Maskine, da er det denne tilladt at slutte Akkord

herom; men hvad der derfor skal ydes m. v. , beror da paa indbyrdes Over-

enskomst. Til Anskaffelse af de fornødne Gløder til Fyrfade og Maskiner

— hvortil en Del af det neden for anførte Brændedeputat er bestemt — til—

staar Stiftelsen ham end videre et passende Kvantum Trækul. For øvrigt

er Portneren ikke pligtig at bringe det kogte Vand og Gløderne til Fyrfade

og Maskine til Alumnerne, men disse maa selv lade det hente ved Regens-

karlene. § 9. Han er pligtig at besørge Ild lagt i Alumnernes Kakkel-

ovne hver Morgen i Vintermaanederne. § 10. Medens Rengjøringen af

Alumnernes Værelser og de dertil hørende Trappegange, samt af Badehuset

og Lokumerne udføres af de 5 Regenskoner, paah viler det Portneren at

holde Læsestuen og Musikstuen og den dertil førende Trappe ren og i god

Orden; at feje Regensgaarden hver Tirsdag og Lørdag; at gjøre Brænde-

nælderne og Lofterne rene en Gang om Aaret; hver Morgen at foretage den

fornødne Udskylning af Pissoiret og Rendestenen ved Lokumerne. Hvis det

ved dette daglige Morgeneftersyn viser sig, at Lokumerne ikke ere i tilbørlig

Orden, har han at gjøre vedkommende Rengjøringskone opmærksom derpaa

og, hvis det ikke strax bliver afhjulpet, at melde det for Viceinspektør. Det

til Rengjøring fornødne Sand, Koste m. v. anskaffes paa Stiftelsens Bekost-

ning af Portneren, som derpaa indgiver Regning, der attesteres af Vice-

inspektør. § 11. Regensgaarden, der fejes hver Tirsdag og Lørdag,

holdes overalt saa ren som mulig. Ved Snefald sammenskuffes Sneen sna-

rest muligt i Hobe, saa at Vejen bliver fri i de forskjellige Retninger, som

benyttes til den sædvanlige Passage. Skulde Snefaldet være saa stærkt, at

Arbejdet ikke kan bestrides af Regensk arien , indhenter Portneren uden Op-

hold Tilladelse fra Kvæstor til at tage Extrahjælp og, naar det behøves, til

at lade Sneen bortføre paa Vogne. Porten fejes hver Dag. Rendestenen fra
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Vandhanen i Gaarden udskylles hver Dag en Gang, og naar det er varmt Marts 24.

om Sommeren, 2 Gange. I de varme Sommerdage, og naar Tørke indtræffer,

vandes hele Kegensgaarden daglig. Uden for Regensen og paa dens For-

tov besørger Portneren ligeledes al Fejning og Rengjøring, holder Gaden og

Rendestenene rundt om Bygningen rene, fejede og i den Stand, som Anord-

ningerne foreskrive. Skulde nogen Klage over Forsømmelse indløbe, bliver

det derved paadragne Ansvar for hans egen Regning. Til at udføre oven

nævnte og andet i denne Instrux anført Arbejde holdes en Regenskarl, der

lønnes af Kvæsturen med 20 Kr. ved hver Maaneds Slutning efter Regens-

provstens Anvisning. Han antages af Portneren, hos hvem han faar Kost

og Logis. I stræng Frost kan der desuden med Kvæstors Approbation an-

tages en Karl til at assistere ved Isens Ophugning i Rendestenene paa Gaden

og i Gaarden samt ved Snekastning. § 12. Det er Portnerens Pligt

at paase, at Skorstene og Kakkelovne holdes behørig rene af vedkommende;

ligeledes at Renovationstonderne i rette Tid udføres, samt i manglende Fald

at gjøre Anmeldelse om Forsømmelsen til den Mand, til hvem Renovationen

er bortakkorderet. Fremdeles maa han drage Omsorg for Fejeskarnets Bort-

førsel. § 13. Gasblussene i Læsestuen, paa Gangene, i Porten og i

Gaarden besørger han om Vinteren tændte, naar det bliver mørkt, og sluk-

kede til de fastsatte Tider. § 14. Loftslugerne bør jævnlig i godt Vejr

om Dagen staa aabne, men aldrig om Natten. Om Vinteraftenerne lukkes

de, naar det bliver mørkt, og der maa altid haves Tilsyn med dem. § 15.

Naar Kvæstor har ladet det bestemte aarlige Brændedeputat til Regensalum-

nerne og til Regensens Embedsmænd og Betjente indkjøbe, paaligger det

Portneren at besørge Favnesætningen i Havnen, Hjemkjørselen, Savning og

Hugning m. v. , samt nøje at paase, at alt udføres paa behørig Maade.

§ 16. Foruden det i de foregaaende Paragrafer foreskrevne, har Portneren

ogsaa at iagttage og udføre alt, hvad der ellers ved Stiftelsen maatte blive

ham paalagt af hans Foresatte, saa vel som at besørge de ham af Provsten

eller Kvæstor overdragne Ærinder, Forretninger, Indkjøb o. s. v. Alle Reg-

ninger til Regensen, for saa vidt de ikke angaa Bygningsarbejder, attesteres

af Portneren, hvorimod de Regninger, som af ham indgives over Indkjøb

m. m., attesteres af Viceinspektor. § 17. Portneren har Tilladelse til

at forsyne Regensens Alumner med varm Middagsspise , samt til at udsælge

til dem følgende Artikler : Brød, Smør, Ost, Kjød, Smørrebrød, Lys, Sukker,

Mælk og Fløde, Soda- og Seltservand, Hvidt Ol, og saa vel tillavet som

utillavet Kaffe, The og Chokolade. Derimod er det ham forbudt at udsælge

Spirituosa, hvorunder indbefattes Bayersk øl. Udsalget ophører Kl. 11 om
Aftenen. Portneren kan lade disse Ting bringe til Alumnerne paa deres

Værelser; men han er ikke forpligtet til denne Opvartning, der efter Alum-

nernes Ordre maa bringes ved Regenskarlene , saa længe disse ere tilstede

paa Gaarden. Saafremt Portneren benytter den herved givne Tilladelse, maa
de Varer, han har til Udsalg, være gode og ufordærvede og til gængse

Priser. I hans egne Værelser maa ingen Beværtning finde Sted. § 18.

Skulde en Alumnus i Tilfælde af Upasselighed behøve nogen Tillavning af

et eller andet, saasom Havresuppe, Bouillon eller desl., da er Portneren plig-

tig, efter Regenslægens Forskrift eller i Følge Anvisning af Provsten, at for-
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Marts 24. syne ham dermed for en billig Betaling. Naar syge Alumner skulle ind-

lægges paa Hospitalet, besørger han de fornødne Bad til Hospitalet, ligesom

lian, naar den syge eller Regenslægens Ordre skal transporteres til Vogns,

besorger denne for Stiftelsens Regning. § 19. Portneren nyder foruden

fri Bolig en aarlig Lon af 960 Kr., derunder 250 Kr. til en Karls Kost, der

betales maanedlig forud, samt for Læsestuens Renholdelse 00 Kr. , der ud-

betales ham af Viceinspektor med lU ved hvert Jjerdingaars Slutning.

Desuden modtager han 11 Favne Brænde, hvoraf de !) ere beregnede til

Rengjoringen og til kogt Vand til Alumnerne," de 2 til hans eget Brug,

hvorfor han selv maa bekoste Savning m. m. af disse sidste; fremdeles til

Indkjob af Trækul indtil 81 Kr. 25 Ore, der udbetales af Kvæsturen efter

de sukcessive indgivne Regninger, mod at han derfor besørger Gløder til

Kakkelovnene og til Alumnernes Theanretning. § 20. For det Tilfælde,

at man ikke maatte være tilfreds med Portnerens Tjeneste, forbeholder Kon-

sistorium sig Frihed til at afskedige ham med et Fjerdingaars Opsigelse

uden nogen videre Forpligtelse for Kommunitetet. Dersom han mod For-

modning skulde vise grov Forsømmelighed i sin Tjeneste eller Uskikkelighed

i sit Forhold, kan han strax af Stipendiebestyrelsen suspenderes fra Tjenesten.

§ 21. I Sygdoms Tilfælde og under Portnerens Fraværelse føres Tilsynet

med Porten af Portnerens Hustru eller af Karlen paa Portnerens An- og

Tilsvar. § 22. Portneren afgiver sin skriftlige Erklæring om, at han

har modtaget denne Instrux og vil holde sig samme i alle Poster efterrette-

lig, saa vel som om noget videre i Tiden skulde findes fornødent at tilføje.

(Univ. Arkiv.)

April 7. Underv. Min. Skr. til det lægevidenskabelige Fakultet, hvorved bi-

faldes, at N. N. — der havde andraget om til den lægevidenskabelige For-

beredelses Examen at fritages for at aflægge Prøve i de Fag, hvori han paa

Landbohøjskolen havde underkastet sig Examen — ved bemeldte Examen

fritages for Examination i Kemi, Fysik og Botanik, at han underkaster sig

Prove i Zoologi, ved hvilken Prøve han i det mindste maa opnaa Karakteren

Haud illaud. l
mi

gr., og at hans Embedsexamen i sin Tid bliver at beregne

alene ved Summen af de 14 Specialkarakterer, der gives ved denne Examens

lste og 2den Del, medens de to Specialkarakterer, der ellers udregnes af

Forberedelses Examens Fag, bortfalde.

(Lægev. Fak. Arkiv.)

April 7. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved meddeles, at efter at

Ministeriet, paa Indstilling af Universitetets Kvæstor, i afvigte Sommer

havde givet sit Samtykke til, at Regnskabsberetningerne for de Instituter

med særlige Fonds, hvis Regnskabsvæsen er henlagt under Universitets-

kvæsturen, fremtidig afgives til Trykning, ved hvilken Foranstaltning man
vilde imodekomme et længe af Statsrevisionen næret Onske, og hvorved det

tillige for Fremtiden vilde blive overflødigt i Universitets-Aarbogen at op-

tage Regnskabsoversigterne for Universitetet, Kommunitetet og den polytek-

niske Læreanstalt, har man ved Tillægsbevillingsloven for 1884—85 opnaaet

Bevilling af det Belob af 1865 Kr., der efter Kvæstors Beregning vil medgaa

til selve Trykningen og Indbindingen af bemeldte Regnskabsoversigter for
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1883—84 efter et anslaaet Omfang af 40 Ark i Universitets-Aarbogcns For- April 7.

mat, foruden et fast aarligt Honorar af 400 Kr. til Kvæsturens Bogholder

for Arbejde ved Rpgnskabsberetningernes Indretning og Besorgelse til Tryk-

ning. Totalbeløbet kan forelobig afholdes af Universitetets Kasse mod Re-

fusion fra de øvrige Fonds efter en paa Grundlag af det endelige Antal af

de trykte Ark foretaget Repartition. Ved Tillægsbevillingsloven er det nævnte

Totalbeleb forelobig fordelt paa de enkelte Instituter saaledes: Universitetet

339 Kr. 75 Ore, Kommunitetet 169 Kr. 87 øre
(Univ. Arkiv.)

Ordensbestemmelser for de skriftlige Examina, som holdes under April 20.

det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

lste Afsnit. § 1. Samtlige Opsynsmænd skulle være tilstede

1;
4 Time for Prøven begynder. § 2. Samtlige Opsynsmænd skulle in-

spicere i hele den til enhver Opgaves Besvarelse tilstaaede Tid. § 3.

Det til Besvarelse stillede Sporgsmaal maa ikke meddeles nogen uden for

Avditoriet, førend det er besvaret af de paagjældende. § 4. For de

Beger, som af Opsynsmændene laanes af Universitetets Bogsamling, skal

henlægges en af vedkommende Kandidat underskrevet Seddel, og Bøgerne

skulle efter Afbenyttelsen strax bringes tilbage til deres Plads.

2det Afsnit. § 1. Ved de skriftlige Udarbejdelser er det tilladt

at benytte Lovbøgerne, Forordningssamlingen eller Udtog af samme, Lov-

tidenden, Reskriptsamlingen, Ministerialtidende A., de ældre Love [Corpus

juris Justinianei og Corpus juris Antejustinianei] *) eller enkelte Dele af

disse Samlinger. § 2. I Lovbøgerne og Lovsamlingerne maa vel Pa-

rallelsteder være tilskrevne, men intet derud over gaaende Fortolknings-

bidrag. [Dog er det tilladt at supplere Registret til Corpus juris civilis ved

Tilskrivninger].*) Alle andre skrevne Hjælpemidler ere forbudte, selv om
de kun indeholde Angivelse af parallele Lovsteder, følgelig ogsaa Lovbøger

eller Særtryk af Love, gjennemtrukne med Blade, paa hvilke slige Antegnelser

rindes. Brug af juridiske Bøger, som indeholde Systemer, Afhandlinger,

Kommentarer eller overhovedet andet end Lovsamlinger, er ikke tilladt, og

derfor maa Kollegialtidenden, Stændertidenden, Rigsdagstidenden , Departe-

mentstidenden eller Ministerialtidende B. ikke afbenyttes, lige saa lidt som

Lovlexika, Domssamlinger eller juridiske Tidsskrifter. [Ved Prøven i Dan-

marks Statistik bestemmes det for hver enkelt Opgave, hvilke Hjælpemidler

Kandidaterne tør benytte]. **) § 3. [Latinsk Ordbog maa ikke af-

benyttes]. *) § 4. At modtage Hjælp af nogen anden eller give Hjælp

til andre, og lige saa enhver Samtale elier anden Kommunikation mellem

Kandidaterne (Examinanderne) er forbudt. Heller ikke er det tilladt at

laane hverandres Lovbog, ønsker nogen ellers af andre at laane Bøger eller

andet, har han at henvende sig til Inspektor, som kan tillade, at Laanet

finder Sted under saadanne Forsigtighedsregler, at Misbrug udelukkes. Be-

*; Forbigaas ved statsvidenskabelig Examen og juridisk Examen for ustuderede,

**) Furbigaas ved de juridiske Examina.
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April 20. gjæring om Laan af Dele af Universitetets Bogsamling skal meddeles Inspektor

skriftlig. § 5. Forefindes hos nogen ntilladte Hjælpemidler, eller befindes

nogen at give Hjælp til undre eller at benytte sig af en andens Hjælp, kan

lian vente at blive bortvist fra Kxamen. Inspektor har at indberette til det

rets- og statsvidenskabelige Fakultet, hvad i saa Henseende forefalder, og

til samme at indsende de Hjælpemidler, som han hos nogen antræffer og

anser for utilladelige, hvorefter Fakultetet træffer Bestemmelse i Sagen.

§ 6. Afhandlingen betegnes med vedkommendes Nummer, ikke med Navn.

Opgaven skrives oven over Afhandlingen som Titel. Der maa paa hvert

Stykke Papir, som afleveres, angives saa vel Nummeret, som hvor mange

Stykker, der i det hele er, hvorhos hver Side skal være nummereret. I Fald

nogen opgiver at besvare Opgaven, bør han dog aflevere et Stykke Papir,

betegnet paa den anførte Maade. Kenskriften af Afhandlingerne skal skrives

paa Papir, sammenlagt i Kvart, ikke i Folio. § 7. Saa snart Opgavens

Oplæsning er begyndt, tilstedes der ikke nogen Adgang til Lokalet. Kandi-

daterne (Examinanderne) maa derfor være tilstede, inden Universitetsuret

slaar helt Slag. § 8. Senere medbragte Bøger maa forevises. Det er

ikke tilladt at ryge Tobak eller lade sig bringe varm Mad. Det tilstedes

ikke nogen midlertidig at forlade Avditoriet uden i Nødstilfælde. Tilladelsen

kan kun gives en ad Gangen i hvert Avditorium, og en Opsynsmand maa
ledsage den paagjældende. § 9. Der -vil ikke af Censorer eller Fakultetets

Medlemmer blive meddelt Kandidaterne (Examinanderne) nogen Oplysning

om deres Afhandlingers Beskaffenhed, førend den fælles Censur er afholdt.

§ 10. Ved den mundtlige Prøve er det ikke tilladt at læse op af eller

se i Lovbogen eller Lovsamlingen eller enkelte Love, førend den examinerende

Professor tillader det.

(Rets- og statsv. Fak. Arkiv.)

Juni 1. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at det

zoologiske Museums Krebsdyrsamling, som i Prof. Schiødtes Funktionstid

har været forenet med Bestyrelsen af de øvrige Klasser af egentlige Bløddyr,

fremdeles bliver forenet med de øvrige Arthropoder i Museets 3. Afdeling.

(Univ. Arkiv.)

Juni 10. Vedtægt for Universitetets zoologiske Museums Forretningsorden,

approberet af Konsistorium.

§ 1. I Henhold til Lov af 29. Dec. 1862 staar Bestyrelsen af det

zoologiske Museum under Tilsyn af Konsistorium ved Universitetet og Over-

bestyrelse af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. Det bestyres

af et Museumsraad, hvis Medlemmer ere Professorerne i Zoologi og to In-

spektorer. Konsistorium udnævner et af Raadets Medlemmer til Formand.

I speciel videnskabelig Henseende bestyrer enhver af disse Videnskabsmænd

selvstændig sin Afdeling af Museet. Alle Anliggender, der ikke hore under

den særlige Afdelingsbestyrelse, varetages efter de neden for givne Regler

dels af Formanden, dels forelægges de af denne for Museumsraadet, der

tager Beslutning derom, for saa vidt de ikke kræve Billigelse fra Konsisto-

rium eller Ministeriet. Alle officielle Indberetninger fra Raadet, Forslag om
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Forandringer i Museets hidtidige Plan og Organisation , og om Fordeling af Juni 10.

Museets Indhold mellem de enkelte Afdelinger, saa vel som Henvendelser til

Ministeriet fra de enkelte Bestyrere eller de ved Afdelingerne ansatte Funk-

tionærer skulle indsendes gjennem Raadets Formand til Konsistorium § 2.

Naar Formanden — paa Grund af Bortrejse, Sygdom eller anden Hindring

af ikke længere Varighed end 8 Uger — ikke kan varetage de ham paa-

hvilende Forretninger, overtager det ældste af Raadets andre Medlemmer —
om han dertil er villig, i modsat Fald det tredje — midlertidig hans Forret-

ninger som Formand. Naar Forfaldet antages eller senere maatte vise sig at

ville blive af længere Varighed, anmoder Raadet Konsistorium om at kon-

stituere et af de andre Medlemmer i hans Sted. Under Formandens øje-

blikkelige Forfald eller Ikke-Tilstedeværelse fungerer det ældste af Raadets

andre tilstedeværende Medlemmer som Formand i alle saadanne Anliggender,

der ikke taale nogen Opsættelse. § 3. I alle Anliggender, der foreligge

Raadet til Afgjorelse eller Beslutning, sker denne ved Stemmeflerhed, hvad

enten Afstemningen sker mundtlig i et Mode eller skriftlig paa et Cirkulære.

Skulde et af Raadets Medlemmer ved Rejse, Sygdom eller andet berettiget

Forfald være hindret i at deltage i den mundtlige eller skriitlige Behandling

af en Sag, og denne ikke taaler Udsættelse, saa at Stemmerne altsaa kunde

komme til at staa lige, gjor Formandens (den virkelige eller fungerende)

Stemme Udslaget. Det samme indtræder ogsaa i det Undtagelsestilfælde, at

et af Raadets Medlemmer maatte erklære, at han af ganske særlige Grunde

ikke vil deltage i Afstemningen, saa vel som i det Tilfælde at Raadet ved

indtraadt Vakance ikke skulde være fuldtalligt. Det Medlem, der ved en

Afstemning er blevet i Mindretal, har Ret til at afgive sit særskilte Votum.

Denne Ret har ethvert Medlem i det Tilfælde, at der ikke opnaas Flertal for

noget Forslag. Udforeisen af en af Flertallet taget Bestemmelse kan ud-

sættes af Formanden, naar han finder Grund til at forelægge Sagen for

Konsistorium. § 4. Alle til Museumsraadet, dettes Formand eller Museet

i Almindelighed adresserede skriftlige Henvendelser tilstilles Formanden.

For saa vidt der derom skal tages Beslutning af Raadet, kan han enten

sammenkalde et Møde eller snarest muligt sætte Sagen i Cirkulation, hvor-

efter den afgjøres paa den i § 3 nævnte Maade. Det Medlem, der under

en Cirkulation har set Sagen først, sættes dog i Kundskab om de Udtalelser,

der ere faldne, efter at Sagen har været hos ham. Ethvert af Raadets

Medlemmer kan fordre Forslag fra sin Side satte under Forhandling.

§ 5. Foruden de særlige Møder , som maatte blive sammenkaldte af For-

manden, afholder Museumsraadet et Møde i April og et i Sept. eller Okt.,

dersom intet af de i § 4 omtalte særlige Møder falder i disse Maaneder og

lader sig forene dermed. I April-Mødet tages endelig Beslutning om An-

vendelse af Museets Fællesudgifters Kontos eventuelle Overskud, eller Dæk-
ningen af dens Underskud, jfr. § 16; i Sept. eller Okt.-Mødet modtager

Raadet Beretning om den Westermannske Insektsamlings Tilstand, og det i

Aaret i denne udførte Arbejde. Mødet holdes i Samlingens Lokale. § 6.

Er en Afdelingsbestyrer ved Bortrejse eller Sygdomsforfald af længere Varig-

hed end 3—4 Dage forhindret i at varetage sine Forretninger ved Museet

eller at deltage i Raadets Forhandlinger, har han at indberette dette til

Normer f. Univ. II. 74
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Joni 10. Formanden, med Angivelse af, hvilke midlertidige Foranstaltninger han i

denne Anledning maallr have truffet, og til hvem man i paakommende

Tilfælde har at henvende sig i Afdelingens Anliggender. Inden Udløbet af

Maj Maaned foranlediger Formanden Udtalelse af Afdelingsbestyrerne an-

gaaende mulig paatænkte længere Fraværelser i Sommerens Leb, for at der,

saa vidt muligt, kan trælles saadanne Aftaler, at ikke alle Medlemmer af

Museumsraadet samtidig ere fraværende i længere Tid. g 7. Forhand-

lingerne i Raadets Moder ledes af Formanden, der ligeledes har at drage

Omsorg for, at Udforeisen af de af Kaadet tagne Beslutninger finder Sted

snarest muligt og til rette Tid, jfr. g 3. Han underskriver end videre alle

lobende Expeditioner paa Raadets Vegne. Derimod underskrives andre fra

Museumsraadet udgaaende Skrivelser og de Raadet afkrævede Erklæringer af

alle Raadets Medlemmer. Nægter et Medlem sin Underskrift paa Grund af

Meningsforskj el, skal dette udtrykkelig anføres, selv om han ikke gjor Fordring

paa at tilføje sit Separatvotum til Erklæringen i Henhold til § 3. Tilføjes der-

imod et saadant, har Flertallet Ret til at tilføje sine yderligere Modbemærkninger.

§ 8. I Sager, der ikke taale Opsættelse, kan Formanden strax træffe den

fornødne Afgjørelse. Om denne skal Museumsraadet underrettes. Formanden

repræsenterer Museets Bestyrelse ud ad til ved alle Lejligheder, hvor ikke

Museumsraadet finder det rigtigt at optræde in pleno. 1 hans Forfald til-

falder dette Hverv et af de andre Medlemmer i Overensstemmelse med, hvad

i g 2 er bestemt. § 9. Til Hjælp ved Regnskabsvæsenet, til Affattelse

af Skrivelser, til at holde Arkivet og Bibliotheket i Orden og besørge Ud-

laan derfra til Raadets Medlemmer samt til at være Formanden behjælpelig

med andre, ham paahvilende Forretninger, kan denne antage en Sekretær,

der kan afskediges uden Opsigelse. § 10. Museumsraadet antager og af-

skediger Museets Betjente: Portner og Bud samt Fyrboderen. Tilsynet med

Udførelsen af de disse Betjente mod Museet som Helhed paahvilende Pligter

er hos Formanden. Klager og Besværinger over vedkommende i saa Hen-

seende blive derfor at henvende til Formanden. For saa vidt de nævnte

Betjente gjore Tjeneste som Arbejdsmænd ved de enkelte Afdelinger, ere de

derimod i dette Forhold underlagte disses Bestyrere. For saa vidt som der

er paalagt den af Museets Konservatorer, som der er tillagt Bolig i Museet,

visse Tilsynsforretninger med Museumsbygningen i Almindelighed, er han

i denne Henseende ligeledes underlagt Formanden. § 11. Raadet

bestemmer Antallet af og Lønningen for de Betjente, der deltage i Op-

synet i de Timer, da Museet er aabent for Publikum, samt deres For-

deling til de enkelte Afdelinger. De antages og afskediges af For-

manden, men staa i deres Forretningers Udførelse umiddelbart under den

eller de Bestyrere, ved hvis Afdelinger de fungere. Er vedkommende Be-

styrer misfornøjet med deres Tjeneste, kan han fordre Spørgsmaalet om
deres Afskedigelse afgjort ved en Beslutning af Raadet. Er tilfældig

en Opsynsbetjent forhindret fra at mode, ordner Formanden det for-

nødne. § 12. For saa vidt Renligholdelsen af Museets Lokaler ikke efter

nærmere Aftale besørges for den enkelte Afdelings Vedkommende af særegne

dertil antagne Personer, har Formanden at drage Omsorg for den og føre

Tilsyn med den. Afdelingsbestyrerne have herved at yde Formanden for-
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nøden Bistand. Findes det, at Ronligholdelsen af noget af Museets offent- Juni 10.

lige Lokaler ikke udfores forsvarlig, kan Sagen gjores til Gjenstand for For-

handling i Raadet. Formanden besørger Anskaffelsen og Vedligeholdelsen af

alle mindre Rekvisiter til Brug for Museet i dets Helhed. Bestemmelse om
Anskaffelse og Fornyelse af alt Slags større Inventarium tages derimod af

Museumsraadet, for saa vidt Udgiften skal afholdes af Fællesudgifternes

Konto, hvorefter Anskaffelsen besørges af Formanden. § 13. Anskaffelsen

af de literære Hjælpemidler, som indkjøbes paa Fællesudgifternes Konto, be-

stemmes af Museumsraadet. Den Del af Bogsamlingen, som ikke er anbragt

ved de enkelte Afdelinger, er tilgængelig for Museets Afdelingsbestyrere og

faste Assistenter ved Henvendelse til den fungerende Bibliothekar. De af

Museet holdte specielle (ornithologiske, entomologiske o. s. v.) Tidsskrifter

afgives umiddelbart til vedkommende Afdeling; do øvrige sættes i Cirkula-

tion mellem Afdelingsbestyrerne og Museets faste Assistenter, efterhaanden

som de indløbe. Skrifter, der indsendes som Gaver til Museet, behandles

ved Modtagelsen efter Reglerne i § 4. § 14. Raadet bestemmer hvert

Foraar og Efteraar, naar Museets Opvarmning skal ende og begynde, og

fastsætter ligeledes, inden for hvilke af Dagens Timer den skal finde Sted.

De enkelte Afdelingsbestyrere bestemme derimod, inden for disse Grænser

og med tilbørligt Hensyn til den Varmegivning, Apparatet er beregnet paa

at skulle yde, hvilke Værelser i deres Afdeling de ønske opvarmede, til

hvilken Tid og i hvilken Grad. Brændselet til Museumsbygningens Op-

varmning indkjøbes af Formanden, til Avditoriet og Studiesamlingens Lo-

kaler af dennes Bestyrer. § 15. De maanedlige Regninger for Udgifter

til Rengjøring samt Fragt og Porto inden for de enkelte Afdelinger paategnes

af disses Bestyrere til Udbetaling paa Fællesudgifternes Konto; disse Reg-

ninger maa ved Kalenderaarets og Finansaarets Slutning være indgivne til

Formanden (eller Sekretæren) senest den 8. Januar og 8. April. For saa

vidt de indgivne Regninger skulde vise et ualmindeligt eller uventet stort

Beløb, kan Formanden udsætte Betalingen, indtil Sagen er forelagt Raadet,

og dette har billiget den gjorte Udgift. § 16. I hvert Aars Januar

Maaned har Formanden at give Raadet en foreløbig Meddelelse om, hvorvidt

der kan ventes at ville blive noget Overskud paa Fællesudgifternes Konto,

samt i saa Fald selv at fremsætte eller opfordre Raadets Medlemmer til at

indgive Forslag til det eventuelle Overskuds Anvendelse eller Fordeling som

»overordenligt Tilskud« til de enkelte Afdelinger. Senest den 15. April har

han at forelægge Raadet den endelige Opgjørelse af Fælleskontoens Status,

for at Beslutning om Anvendelsen af et muligt Overskud eller Dækning af

et muligt Underskud kan være taget inden Udgangen af April Maaned.

Forinden Indsendelsen af det endelige Regnskab gives der Raadets andre

Medlemmer Lejlighed til at gjøre sig bekjendt dermed. De enkelte Afde-

lingers Regnskaber aflægges af disses særlige Bestyrelse og indgives, for saa

vidt de ikke angaa de Moltkeske Legatmidler, til Formanden inden Udgangen

af April Maaned. Formanden kan fastsætte Fællesregler, som skulle iagt-

tages ved disse Regnskabers Affattelse. Formanden indsender alle Museets

Regnskaber under et til Revision. Revisors Antegnelser til de forskjellige

Regnskaber, der sendes under et til Formanden, fordeles af ham til de en-

74*
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Juni 10. kelte Regnskabsførere. Disses Besvarelser indsendes da tillige med Revisors

Antegnelser til Formanden, som foranstalter del videre fornødne. Eventuelle

Revisionsantegnelsef og Decisioner til Regnskabet for Fællesudgifternes

Konto bringes kun til Afdelingernes Kundskab, for saa vidt de vedkomme

almindelige Begnskabsprinciper eller de af Afdelingsbestyrerne til Udbetaling

anbefalede Summer. § 17. De foreskrevne Aarsberetninger for Afdelin-

gerne lilslilles i betimelig Tid Formanden, der indsender dem samlede lil

Ministeriet og Konsistorium. Beretningen for de Moltkeske Afdelinger af

Museet indsendes dels umiddelbart af deres Bestyrer, Professor zoologiæ,

dels af vedkommende Afdelingsbestyrer til denne for at ledsage hans Aars-

beretning.
(Univ. Arkiv.)

Juli 1. Kons. Skr. til Museumsraadet for Universitetets zoologiske Museum

om Overleveringen af 2 af Museets Afdelinger.

Efter at Museumsraadet under 7. Maj havde tilmeldt Konsistorium, at det d. 2.

s. M. havde iværksat Overleveringen af Museets 2den og 3dje Afdeling til de ny udnævnte

Inspektorer paa den Maade, at Overleveringen i Overværelse af Museumsraadets Medlemmer

(for 1ste Afdelings Vedkommende tillige den fratrædende Bestyrer, for 3dje Afdelings Ved-

kommende tillige den tidligere konstituerede Bestyrer) var konstateret ved Optagelsen af

en Protokol, som ville være at holde aaben for et Tidsrum af 3 Maaneder fra Overleverin-

gens Dato, og til hvilken skriftlige Bemærkninger om de overtagne Samlingers Tilstand

vilde være at fremsætte, begjærede Museumsraadet Konsistoriums Approbation paa den

brugte Fremgangsmaade. Til Sagens Behandling nedsatte Konsistorium et Udvalg, der,

medens det nærede Betænkelighed ved at foreslaa en almindelig Form for slige Over-

leveringer, fandt den i det foreliggende Tilfælde brugte Fremgangsmaade fuldt betryggende.

I Anledning heraf tilskrev Konsistorium Museumsraadet,

at det maa anse den Fremgangsmaade, hvorunder Overleveringen har fundet

Sted, under de givne Omstændigheder for tilstrækkelig betryggende, og derfor

i det foreliggende Tilfælde godkj ender den Form, der er iagttaget.

(Univ. Arkiv.)
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